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الفريــق العــامل املفتــوح بــاب العضويــة للنظـــر يف 
األهـداف وجـدول األعمـال، مبـا يف ذلـك إمكانيـــة 
ـــــدورة اجلمعيــــة العامــــة  إنشـــاء جلنـــة حتضرييـــة ل

االستثنائية الرابعة املكرسة لرتع السالح 
  الدورة الثالثة، ٢٣-٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، نيويورك 

آراء الدول األعضاء فيما يتعلق بأهداف وجدول أعمال وموعــد انعقـاد 
 دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرسة لرتع السالح 

مقدمة   أوال -
اعتمـدت اجلمعيـة العامـة يف ١ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩ القـرار ٥٤/٥٤ شـــني، 
ـــص  املعنـون �عقـد دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية الرابعـة املكرسـة لـرتع السـالح� الـذي تن

الفقرة ٢ منه على ما يلي: 
�تطلب إىل الفريق العامل املفتوح باب العضويـة أن جيتمـع يف دورة تنظيميـة 
مـن أجـل حتديـد تـاريخ دوراتـــه املوضوعيــة، وأن يقــدم تقريــرا عــن أعمالــه، شــامال 
مـا ميكـن تقدميـه مـن توصيـات موضوعيــة، قبــل ايــة دورة اجلمعيــة العامــة الســابعة 

واخلمسني�. 
ــــم و ٢٤/٥٦ دال.  وكــررت اجلمعيــة العامــة هــذا الطلــب يف القراريــن ٣٣/٥٥ مي
واســتجابة لذلــك الطلــب، دعــا األمــني العــام الــدول األعضــــاء إىل تقـــدمي معلومـــات عـــن 
A و Add.1 بتـاريخ ٣ متـوز/يوليـه  هذا املوضوع. وباإلشارة إىل تقارير األمـني العـام (55/130/
و ٢٦ تشـــــرين األول/أكتوبـــــر ٢٠٠٠؛ و A/56/166 املـــــؤرخ ٣ متـــــــوز/يوليــــــه ٢٠٠١؛ 
ـــــة  و A/57/120 املـــؤرخ ٢٨ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٢) املعنونـــة �عقـــد دورة اجلمعيـــة العام

االستثنائية الرابعة املكرسة لرتع السالح�، ترد فيما يلي الردود الواردة من احلكومات. 
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الردود الواردة من احلكومات*   ثانيا -

االحتاد الروسي 
[١٧ أيار/مايو ٢٠٠٠] 
دي البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة حتياـا إىل األمـني العـام لألمـم  - ١
املتحدة، وباإلشارة إىل استفسار إدارة شـؤون نــزع السـالح بتـاريخ ١٤ آذار/مـارس ٢٠٠٠ 
بشـأن عقـد الـدورة االسـتثنائية الرابعـة للجمعيـة العامـة املكرسـة لنــزع السـالح، تتشـرف بــأن 

تبلغه مبا يلي. 
من وجهة نظر االحتـاد الروسـي، ميكـن أن يكـون العمـل الرئيسـي للـدورة االسـتثنائية  - ٢
الرابعة للجمعية العامة املكرسة لنـزع السالح هو حماولة فهم أهداف نـزع السـالح يف املرحلـة 

الراهنة من التطور العاملي. 
وحنن يف االحتاد الروسـي مقتنعـون بـأن هـذا احملفـل ينبغـي أن خيتتـم باعتمـاد مقـررات  - ٣
هامة وطويلة األجل مصممة للتهيئة لنـزع السالح يف بداية األلفيـة اجلديـدة. وال ميكـن حتقيـق 
مثـل هـذه النتـائج إال بـاإلعداد للـدورة االسـتثنائية بعنايـــة ويئــة جــو هــادئ وجــدي خــالل 
الدورة، خيلو من اادالت العقيمة وينـأى عـن النـهج غـري البنـاءة وغـري الواقعيـة. وإال، فـهناك 
خطر أن يثبت فشـل هـذا احلـدث السياسـي اهلـام مثلـه مثـل الدورتـني االسـتثنائيتني السـابقتني 
ـــة  املكرسـتني لنــزع السـالح. واالحتـاد الروسـي علـى اسـتعداد للعمـل مـع اآلخريـن بقصـد يئ
الظــروف املالئمــة لعقــــد الـــدورة االســـتثنائية الرابعـــة املكرســـة لنــــزع الســـالح [املصـــدر: 

 .[A/55/130

[١٦ أيار/مايو ٢٠٠١] 
يرى االحتاد الروسي أن من امللح عقـد دورة اسـتثنائية لبحـث السـبل العمليـة الكفيلـة  - ١
حبسم القضايا اهلامة املتمثلة يف توطيد دعائم االستقرار االسـتراتيجي؛ وزيـادة احلـد مـن سـباق 
التسلح، مبا يف ذلك منع انتقاله إىل جماالت جديدة؛ وتدعيم وتطوير نظـم منـع انتشـار أسـلحة 
الدمـار الشـامل ووســـائل إيصاهلــا؛ وتوســيع نطــاق قــاعدة قوانــني املعــاهدات يف جمــال نــزع 

السالح. 
ـــد مثــل هــذا املنتــدى [املصــدر:  واالحتـاد الروسـي علـى اسـتعداد لتـأييد التعجيـل بعق - ٢

 .[A/56/166
 

 
 

قد ال تكون أرقام الصفحات يف كل رد متفقة مع األرقام الواردة بالوثيقة األصلية.  *
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باكستان 
[٢٤ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠] 
تعتقد باكستان اعتقـادا جازمـا، كسـائر األعضـاء يف حركـة بلـدان عـدم االحنيـاز، أن  - ١
املبــادئ واألولويــات الــواردة يف الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية األوىل لــرتع الســــالح 
مـا برحـت صحيحـة يف فـترة مـا بعـد احلـرب البـاردة، ولـذا ينبغـي السـعي إىل حتقيقـــها بــدون 
استثناء. ولذلك، أيضا ينبغي استخدامها لالستفادة مـن منجـزات املـاضي. فكـل جـهد يسـعى 
إىل تعزيـز املصـاحل األمنيـة لقلـة مـن البلـدان ال بـد وأن يـؤدي إىل عكـس املطلـوب. وال ميكـــن 
حتقيق نزع السالح ما مل تتبع فيه طريقة ال متييز فيــها، أي علـى أسـاس املسـاواة يف األمـن بـني 

مجيع الدول، بغض النظر عن حجمها ووضعها االعتباري. 
ولذلك تعتقد باكستان أن اقتراح حركة بلدان عدم االحنياز الداعـي إىل عقـد الـدورة  - ٢
االستثنائية الرابعة الستعراض وتقييم تنفيذ الـدورة االسـتثنائية األوىل للجمعيـة العامـة املكرسـة 
لرتع السالح مـع التـأكيد مـن جديـد علـى مبادئـها وأولوياـا، إمنـا يقـدم جـا مناسـبا لبلـوغ 

هدف نزع السالح العام الكامل حتت إشراف دويل صارم وفعال. 
وكمـا كـانت احلـال يف املـاضي، سـتواصل باكسـتان القيـام بدورهـا اإلجيـــايب يف هــذا  - ٣
الشأن، وتعرب عن أملها يف عقد الدورة االستثنائية الرابعة عاجال وليس آجال، وذلك لصـاحل 

 .[A/55/130/Add.1 :املصدر] األمن والسالم الدوليني
 

بروين دار السالم 
[١١ حزيران/يونيه ٢٠٠١] 
ترحب بروين دار السالم بـاقتراح ومبـادرة عقـد الـدورة االسـتثنائية الراميـة إىل تعزيـز  - ١
تنسيق العمل فيما يتعلق باملسـائل املتصلـة بنــزع السـالح. وتتماشـى هـذه اجلـهود مـع موقـف 
بروين دار السالم كدولة حمبة للسالم. وترى بـروين دار السـالم أن الـدورة االسـتثنائية سـتتيح 
الفرصة جلميع الدول األعضاء للمشاركة اإلجيابيـة يف السـعي إىل إجيـاد وسـائل ملعاجلـة خمتلـف 
مسائل نـزع السالح. وما يهم بشكل خاص هو أن الـدورة االسـتثنائية ستسـتعرض األهـداف 

والتدابري اليت كان يتعين أو اليت يتعين اختاذها. 
وليـس لـدى بـروين دار السـالم مواضيـع تقـترح إدراجـــها يف جــدول أعمــال الــدورة  - ٢
االستثنائية، ولكنها ترى أنـه جيـب إدراج مسـألة الصلـة بـني نــزع السـالح والتنميـة. غـري أـا 
تأمل أن يكون هدف جدول األعمال املقترح هــو بلـوغ أهـداف نــزع السـالح العـام الكـامل 

 .[A/56/166 :املصدر]
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بنغالديش 
[١١ أيار/مايو ٢٠٠٠] 
تدعو بنغالديش إىل االنعقاد املبكّر لـدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية الرابعـة املكرسـة 
لنــزع السـالح. وبـالرغم مـن أنـه تعـذّر علـى جلنـة األمـم املتحـدة لنــزع الســالح التوصــل إىل 
توافق يف اآلراء بشأن أهداف الدورة االستثنائية الرابعـة وجـدول أعماهلـا، تعتـرب بنغالديـش أن 
مـن املـهم مواصلـة السـعي للتوصـل إىل توافـق يف اآلراء يف احملفـل املالئـم. ومـا زلنـا نعتقـد أنـــه 
ــــزع الســالح النــووي األولويــة العليــا بالنســبة لنــا. ويف ســياق التحديــات  يتعيـن أن تظـل لن
املستجدة يف جمال األمن الدويل ونزع السالح يف حقبة ما بعد احلـرب البـاردة، يبقـى االتفـاق 
على خطة عمل ملعاجلة هاتني املسألتني يف جو من التعاون احلقيقي بني خمتلف األطـراف هدفـا 
دائما من أهداف الدورة االستثنائية الرابعة. وترى بنغالديش أن عقد دورة اسـتثنائية للجمعيـة 
ـــه  العامـة هـو وحـده الكفيـل مبعاجلـة موضـوع نــزع السـالح الواسـع النطـاق، مـع مراعـاة صلت

 .[A اخلاصة بالتنمية، بكل ما يستحقه من مشول ودقة [املصدر: 56/166/
 

اجلمهورية العربية السورية 
[١٧ أيار/مايو ٢٠٠١] 
تؤيد اجلمهورية العربية السورية عقد دورة اجلمعية العامة االسـتثنائية الرابعـة املكرسـة  - ١
لـرتع السـالح ـــدف مراجعــة وتقييــم تنفيــذ نتــائج دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية األوىل 
املكرسـة لـرتع السـالح لعـام ١٩٧٨، ومبـا يتيـح فرصـة السـتعراض أهـم جوانـب عمليـة نـــزع 
السـالح مـن منظـور أكـثر انسـجاما مـع احلالـة الدوليـة الراهنـة، وتعبئـة اتمـــع والــرأي العــام 
الدوليني من أجل القضاء على األسلحة النووية وغريها من أسـلحة الدمـار الشـامل واحلـد مـن 

األسلحة التقليدية وخفضها. 
ويف الوقت الذي تؤيد فيه اجلمهورية العربيـة السـورية عقـد هـذه الـدورة فإـا تؤكـد  - ٢
علـى أمهيـــة توافــر اإلرادة السياســية الصادقــة لــدى اتمــع الــدويل لتنفيــذ مقــررات الــدورة 
االستثنائية األوىل ومبا يوضح الطريق حنو اإلزالة التامة لألسلحة النوويـة وحتقيـق نـزع السـالح 
العـام الكـامل يف ظـل رقابـة دوليـة فعالـة. ونظـرا لعـدم توصـــل الدورتــني االســتثنائيتني الثانيــة 
والثالثة حول هذا املوضوع اهلام إىل توافق يف اآلراء فإن اجلمهورية العربيـة السـورية تعتقـد أن 
قيام اجلمعية العامة باعتماد قرار حول هذا املوضوع اهلام بتوافق اآلراء يعكس الرغبـة احلقيقيـة 

لدى اتمع الدويل لعقد هذه الدورة وبالتايل أمهية حتديد أقرب موعد ممكن لعقدها. 
إن ما خلص إليه مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة السـتعراض  - ٣
املعاهدة عام ٢٠٠٠ يؤكد ضرورة أن تركز الدورة االستثنائية الرابعة املكرسـة لـرتع السـالح 
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على أولويات اتمع الدويل بإزالة األسلحة النووية إزالة تامة ووضــع جـدول زمـين حمـدد هلـذا 
 .[A/56/166 :املصدر] اهلدف

 
السلفادور 

[٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢] 
ـــة  بالنسـبة لألهـداف املبينـة يف القـرار ٢٤/٥٦ دال، تذكـر حكومـة السـلفادور بـأن مث
التزامات بإزالة األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشـامل وحتديـد األسـلحة التقليديـة 
وختفيضها. وتذكر أيضا يف هـذا الصـدد بـأن املعـاهدة اإلطاريـة لتحقيـق األمـن الدميقراطـي يف 
أمريكـا الوسـطى تشـري إىل خطـر تلـك األسـلحة. أمـا بالنسـبة جلـدول أعمـال الـدورة وموعـــد 
ــدول  انعقادهـا، فتؤيـد سـلطات السـلفادور الـرأي القـائل بـأن مـن األمهيـة مبكـان أن تتوصـل ال
األعضــاء إىل توافــق يف اآلراء بشــأن أهــداف الــدورة وجــدول أعماهلــا، وأن يــــئ كذلـــك 
الظروف املساعدة علـى حتقيـق نتـائج واضحـة وعمليـة حيـدد يف ضوئـها موعـد انعقـاد الـدورة 

 .[A/57/120 :املصدر] االستثنائية املكرسة لرتع السالح
 

غواتيماال 
[٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٢] 

األهداف  - ١
تصديق الدول األعضاء على معاهديت حظر التجارب النووية وحظر األلغام. 

وضع تدابري على أساس معاهدة حظر األلغام ملراقبة اسـتعمال وختزيـن وإنتـاج األلغـام 
األرضية املضادة لألفراد والتسويق غري املشروع هلا. 

إنشاء آليات لنـزع السالح النووي وحظر إنتاج مواد صنع األسلحة النووية. 
تبـادل املعلومـــات والتنســيق بــني قــوات األمــن يف الــدول األعضــاء بــاألمم املتحــدة 

ملكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة. 
وضـع ضمانـات للـدول غـري احلـائزة لألسـلحة النوويـة بعـدم اسـتعمال هـذه األســلحة 

ضدها أو تعرضها للتهديد باستعماهلا. 
الربامج  - ٢

فـرض جـزاءات ضـد البلـدان الـيت تسـمح باالجتـار غـري املشـــروع باألســلحة الصغــرية 
واألسلحة اخلفيفة والذخائر واملتفجرات بعد انتهاء الصراعات املسلحة. 
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سـبل جتنـب اسـتعمال املـواد الســـمية واملــواد الكيميائيــة و/أو البيولوجيــة أو التــهديد 
 .[A/57/120 :املصدر] باستعماهلا

 
قطر 

[٢٢ أيار/مايو ٢٠٠١] 
القيام، قبل كل شيء، باستعراض وتقييم ما مت تنفيذه من القرارات ذات الصلة. 

معاجلة وتدارك أوجه القصور إذا وجدت. 
ــة أوىل مث  وضـع برنـامج يتـم تنفيـذه علـى مراحـل يبـدأ بـرتع األسـلحة النوويـة كأولوي

االنتقال إىل املراحل التالية. 
أن يصـدر الـتزام واضـح وتـأكيد مـن اجلميـع خـالل هـــذه الــدورة االســتثنائية بتنفيــذ 

 .[A/56/166 :املصدر] ما يتم االتفاق عليه يف هذا املوضوع
[٢٩نيسان/أبريل ٢٠٠٢] 

إجبار الدول الكربى على وقف إنتاج واستخدام األسلحة النووية.  �
حتقيق نزع السالح العام الكامل يف ظل ضمانات دولية فعالة.  �

تعبئة اتمع والرأي العام الدوليني من أجل القضاء على األسلحة النووية، وغريها  �
من أسلحة الدمار الشامل واحلد من األسلحة التقليدية وخفضها. 

استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية.  �
وتــأمل قطــر أن يتضمــن جــدول أعمــال الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة هـــذه 

 .[A/ األهداف وأن تعقد الدورة حسب ما يقرره األمني العام [املصدر: 57/120
 

لبنان 
[١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١] 
ليـس لـدى السـلطات اللبنانيـة املختصـة مالحظـات بشـأن أهـداف الـدورة االســتثنائية 
الرابعة املكرسة لرتع السالح، نظرا ألن لبنان ال ميتلك أسـلحة دمـار شـامل، وهـو يؤيـد بقـوة 
اتفاقيات نزع السـالح وحتديـد األسـلحة وسيسـاهم يف اجلـهود الدوليـة املبذولـة لتحقيـق هـذه 

 .[A/55/130 :املصدر] األهداف
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املكسيك 
[١٦ أيار/مايو ٢٠٠١] 
تويل املكسيك أمهية كبرية للدورات االسـتثنائية الـيت عقدـا اجلمعيـة العامـة يف أعـوام  - ١
١٩٧٨ و ١٩٨٢ و ١٩٨٨ بغـرض إجـراء دراسـة متكاملـــة يف جمــال نــزع الســالح وحتديــد 

األسلحة وحتقيق األمن الدويل. 
وكانت املكسيك قد أعربـت يف عـام ١٩٩٤ عـن تأييدهـا لالقـتراح الـوارد يف القـرار  - ٢
٧٥/٤٩ طـاء بشـأن عقـد دورة اسـتثنائية رابعـة للجمعيـة العامـة يف هـــذا اــال، كمــا أيــدت 
القـرار ٣٣/٥٥ ميـم املعنـون �عقـد دورة اجلمعيـــة العامــة االســتثنائية الرابعــة املكرســة لــرتع 

السالح�. 
ـــاول أهــداف وبرنــامج عمــل  وتـرى املكسـيك أن مـن الضـروري بـدء مشـاورات تتن - ٣
الدورة املذكورة اليت ستناقش مسألة عقدها يف إطار الـدورة القادمـة للجمعيـة العامـة. وينبغـي 
أن يؤخذ يف االعتبار يف هذه العملية ما قامت به هيئـة نـزع السـالح التابعـة لألمـم املتحـدة يف 

 .[A/56/166 :املصدر] ا املوضوعية لعام ١٩٩٩دور
 

اهلند 
[١١ أيار/مايو ٢٠٠٠] 
مـا زالـت اهلنـد ملتزمـة بعقـد دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية الرابعـة املكرسـة لـنــــزع  - ١
السـالح الـيت تتمثـل أهدافـها وجـدول أعماهلـا يف اسـتعراض وتقييـم تنفيـــذ مبــادئ وأولويــات 
الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية األوىل املكرسـة لنــزع السـالح املوافـق عليـها بتوافـق اآلراء، 
فضال عن إعـادة تـأكيد هـذه املبـادئ واألولويـات. وتـرى اهلنـد أنـه ينبغـي للـدورة االسـتثنائية 
الرابعـة املكرسـة لنــزع السـالح، لكـي حتظـى باملصداقيـة، أن تركـز علـى قضيـة نــزع الســالح 
النووي ذات األولوية وتقـدمي برنـامج إجيـايب للمسـتقبل يعتمـد علـى إجنـازات املـاضي. وميكـن 
حتقيق ذلك بإعادة تأكيد املبـادئ واألولويـات املوافـق عليـها بتوافـق اآلراء يف الوثيقـة اخلتاميـة 
للـدورة االسـتثنائية األوىل املكرسـة لنــزع السـالح بغـرض احملافظـة علـى مـا مت حتقيقـــه وتقييــم 
املرحلة اليت بلغناها يف بداية األلفية اجلديدة، وحتديد برنامج عمل ملتابعة املهمة الـيت مل تكتمـل 

يف املستقبل. 
ولذلك، أصيبت اهلند خبيبة أمل ألن مداوالت الدورة املوضوعيـة لعـام ١٩٩٩ للجنـة  - ٢
نـزع السالح مل تتوصل إىل توافق آراء بشأن أهداف الدورة االستثنائية الرابعة املكرسـة لنــزع 

السالح وجدول أعماهلا. 
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أما فيما يتعلق مبوعد انعقاد الدورة االستثنائية الرابعـة املكرسـة لنــزع السـالح، فـترى  - ٣
اهلند، وفقا للقرار ٥٤/٥٤ شني، أن من املُجدي واملناسب عقد الدورة إثر التوصل إىل توافـق 

آراء بشأن جدول أعماهلا وأهدافها. 
وقـد كـانت الدعـوة إىل عقـد هـــذه الــدورة االســتثنائية مبــادرة هنديــة يف االجتمــاع  - ٤
الوزاري حلركة بلدان عدم االحنياز الذي عقد يف القاهرة يف عام ١٩٩٤. ومنذ ذلك الوقـت، 
دأبت اهلند على تأييد قرارات احلركة بشأن الدورة االستثنائية الرابعة للجمعية العامة املكرسـة 
لنـــزع الســالح. وقــد عــبر وزراء خارجيــة بلــدان عــدم االحنيــاز، يف اجتماعــهم املعقـــود يف 
كارتاخينـا بكولومبيـا يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، عـن تـأييدهم لعقـد الـدورة االسـتثنائية الرابعــة 
املكرسة لنـزع السالح �من أجـل اسـتعراض وتقييـم تنفيـذ قـرارات الـدورة االسـتثنائية األوىل 
للجمعيـة العامـة املكرسـة لنــزع السـالح وإعـادة تـأكيد مبادئـها وأولوياـا�، وبذلـك كـــرروا 
تـأكيد مـا قـرره رؤسـاء دوهلـم أو حكومـام يف مؤمتـر القمـة الـــذي عقــد يف ديربــان جبنــوب 
أفريقيا عام ١٩٩٨. وتؤيد اهلنـد متامـا اقـتراح حركـة بلـدان عـدم االحنيـاز وسـتجاهد بطريقـة 

 .[A/55/130 :املصدر] اءة من أجل حتقيقهبن
 


