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 رة الثالثةالدو
   ٢٠٠٤مايو / أيار٧ -أبريل / نيسان٢٦نيويورك، 

ــرة      ــادة السادســة والفق ــذ امل ــام   ) ج (٤تنفي ــرر ع ــن مق  بشــأن ١٩٩٥م
 مبادئ وأهداف عدم انتشار األسلحة النووية ونزع السالح النووي

 
 تقرير مقدم من رومانيا  

عـدم انتشـار    ضـمان   صكا أساسـيا ل   تعترب رومانيا معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية         * 
إطـار  جملتمـع الـدويل واألمـم املتحـدة يف          من إجنـازات ا    وإجنازا متميزا    ،األسلحة النووية 

 .لكفالة السالم واالستقرار الدوليني املبذولة هوداجل
وتعتــرب رومانيــا معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة حجــر الزاويــة للنظــام القــانوين   * 

ار األسلحة النووية ونزع السـالح النـووي، وتؤيـد اسـتمرار سـرياهنا              الدويل لعدم انتش  
 .ومشوليتها

سـبتمرب  /أيلـول (وخالل فترة عضـويتها يف جملـس إدارة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة                  * 
ــول- ٢٠٠١ ــبتمرب / أيلـ ــى    )٢٠٠٣سـ ــة علـ ــرص املتاحـ ــل الفـ ــا كـ ، اغتنمـــت رومانيـ

 على أمهية احترام مجيـع الـدول األطـراف          الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف للتشديد    
 .يف املعاهدة لاللتزامات اليت قطعتها على نفسها يف جمال عدم انتشار األسلحة النووية

وعالوة على ذلك، ويف ضوء التحديات األخرية لنظام عدم انتشار األسـلحة النوويـة،               * 
ورا حيويـا  شددت رومانيا على ضرورة تعزيـز نظـام ضـمانات الوكالـة الـذي يلعـب د            

 .يف تدعيم املعاهدة
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ــا يف عــام      علــى الربوتوكــول اإلضــايف التفــاق  ٢٠٠٠ويف هــذا الصــدد، صــدقت روماني
الضمانات الذي أبرمته مع الوكالـة، وعملـت علـى الـدوام علـى تشـجيع الـدول علـى                    

 .اعتماد هذا الصك
املـربمني  ضمانات والربوتوكول اإلضـايف     المؤمتر وطين بشأن تنفيذ اتفاق      ”وُعقد أول    

 .٢٠٠٤فرباير /يف شباط“ يف رومانيامع الوكالة 
 

 نزع السالح النووي  
تؤيد رومانيا تأييدا تاما اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل إلزالـة األسـلحة النوويـة علـى          * 

 .٢٠٠٠مايو /حنو ما أكده من جديد مؤمتر استعراض املعاهدة يف أيار
 معاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة، وضـمان النفـاذ              وترى رومانيا أن كفالة عاملية     * 

املبكر ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، والتفاوض بشأن وضـع معاهـدة وقـف           
إنتــاج املــواد االنشــطارية تعتــرب األولويــات الرئيســية الــيت ينبغــي حتقيقهــا يف جمــال نــزع  

 .السالح النووي
مليــة املعاهــدة، تلتــزم رومانيــا بتــوفري الــدعم  ويف معــرض التأكيــد علــى أمهيــة كفالــة عا  * 

 .الكامل والتعاون من أجل دعم اجلهود الدبلوماسية الرامية إىل حتقيق هذا اهلدف
وتؤيد رومانيا النفاذ املبكر ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية كخطوة هامة حنـو              * 

 .حتقيق نزع السالح النووي
ــزم ب    ــزال تلت ــا وال ت ــات معاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب     وكانــت روماني شــدة بغاي
ويعتــرب حظــر التجــارب النوويــة علــى حنــو قابــل للتحقــق بالفعــل عنصــرا أساســيا مــن   . النوويــة

 .عناصر السلم واألمن اإلقليميني والدوليني وخطوة حامسة جتاه اإلزالة التامة لألسلحة النووية
 .ريف وقت مبك وقد وقعت رومانيا املعاهدة وصدقت عليها 
ــة التحضــريية ملنظمــة معاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب       ــا جهــود اللجن وتؤيــد روماني

وتشجع رومانيا، بوصـفها    . النووية يف فيينا من أجل تنفيذ آلية التحقق املنشأة مبوجب املعاهدة          
بلدا مشاركا يف املؤمترات املعقودة بشأن املادة الرابعة عشرة، مجيـع الـدول علـى حتسـني نتـائج                   

 .ؤمترات إىل أقصى حدهذه امل
يف ) AS0821( مونتيلي روسـو     -وتشترك رومانيا مع حمطة رصد اهلزات األرضية شيا          

الشبكة الفرعية لرصد اهلزات األرضية التابعة لنظام الرصد الـدويل الـيت بلغـت مرحلـة التشـغيل       
حمطـة فرعيـة يف     الكامل، والـيت اعتمـدها فريـق التصـديق التـابع لألمانـة الفنيـة املؤقتـة باعتبارهـا                    
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 مـع األمانـة الفنيـة املؤقتـة ملنظمـة           “شـآت ناتفـاق بشـأن امل    ”ووقع أيضا   . ٢٠٠٣يونيه  /حزيران
 .٢٠٠٣يونيه /احلظر الشامل للتجارب النووية يف حزيران

 
 عدم انتشار األسلحة النووية  

ــا نظــام عــدم انتشــار األســلحة النوويــة، تعتــرب     *   يف األوقــات الصــعبة الــيت جيتازهــا حالي
ــى الصــعيد         ــة عل ــدات املقطوع ــات والتعه ــوطين بااللتزام ــا للتمســك ال ــال مقياس األفع

 وعلى هذا املنوال تتصرف رومانيـا إىل جانـب دول أعضـاء أخـرى يف اجملتمـع             ؛الدويل
 .الدويل

ــدم انتشــار          *  ــة ع ــها لكفال ــيت قطعت ــات ال ــهجها وااللتزام ــيت تنت ــة ال ــع السياس ومتشــيا م
لتحويــل الوقــود النــووي    تــدرجيي  مشــروع  ”نفيــذ  األســلحة، شــرعت رومانيــا يف ت   

مــن وقــود حيتــوي علــى يورانيــوم عــايل   بيتســيت -يغــا رث تحــمفاعــل الباملســتخدم يف 
التخصيب إىل وقود حيتوي على يورانيوم منخفض التخصيب، وهـو مشـروع سـينجز              
يف الســنوات املقبلــة بالتعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة والواليــات املتحــدة    

 .األمريكية
ت،  بوخارسـ - يف مـاغوريلي  VVR-Sويف إطار برنامج إبطال مفعول مفاعل البحـث        

ُنقلت الكمية الكاملة من الوقود اجلديد غري املستخدم احملتوي على اليورانيوم عـايل التخصـيب            
 .٢٠٠٣سبتمرب /بنجاح من رومانيا إىل االحتاد الروسي يف أيلول

وتويل رومانيـا أمهيـة كـربى ملسـألة السـالمة واألمـان مـن املصـادر اإلشـعاعية، وتعمـل                   * 
ــوير اإلطـــ    ــتكمال وتطـ ــى اسـ ــاط علـ ــع    بنشـ ــيا مـ ــي متشـ ــي احمللـ ــانوين والتنظيمـ ار القـ

االســتراتيجية الوطنيــة ملنــع ومكافحــة االجتــار غــري املشــروع بــاملواد النوويــة واملصــادر    
 .٢٠٠١اإلشعاعية املعتمدة يف عام 

ــام        ــدها الت ــة تأيي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــا للمــدير العــام للوكال ــا خطي وأكــدت روماني
 وتســعى علــى ،“عتها الوكالــة بشــأن املصــادر اإلشــعاعيةمدونــة قواعــد الســلوك الــيت وضــ” لـــ

تعزيـز التعـاون الـدويل مـن أجـل تنفيـذ             إىل ، على الصعيدين الثنـائي واملتعـدد األطـراف        ،الدوام
 .هذه املدونة

وإذ يساور رومانيا قلق بالغ إزاء خماطر اإلرهاب الدويل واجلرمية املنظمة، فإهنا قـدمت               * 
 مـن خـالل تنظـيم       ٢٠٠٣من النووي التابع للوكالة يف عام       تربعا عينيا إىل صندوق األ    

 .على الصعيد اإلقليمي“ دورة تدريبية منوذجية بشأن اإلرهاب النووي”
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ولتحســـني القـــدرات اإلداريـــة ملواجهـــة أي هجـــوم إرهـــايب باســـتخدام جهـــاز لنشـــر  
يد اإلشـعاعات وممارســة القــدرة الوطنيــة علــى تنســيق عمليــات التصــدي للكــوارث علــى الصــع 
 -الدويل بشكل فعال، نظمت وزارة الشؤون اإلدارية والداخليـة يف رومانيـا واملركـز األورويب           

يف ) DACIA 2003(األطلســي لتنســيق عمليــات التصــدي للكــوارث الــدورة التدريبيــة الدوليــة 
 ).٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول( بيتسيت -منشآت البحوث النووية بتريغا 

 أذربيجـان، وأرمينيـا، وأوزبكسـتان، وأوكرانيـا،         وحضر هـذه الـدورة مشـاركون مـن         
وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وتركيا، ومجهورية مولدوفا، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا،     

 .وسويسرا، وكرواتيا، والنرويج، وهنغاريا، والواليات املتحدة األمريكية
وترتيبـات مراقبـة الصـادرات      وتؤيد رومانيا بقـوة تعزيـز الـنظم الدوليـة لعـدم االنتشـار                * 

ــدمار الشــامل          ــازة أســلحة ال ــن حي ــيت ترعــى اإلرهــاب م ــدان ال ــابيني والبل ــع اإلره ملن
 .ومكوناهتا وسالئفها وكذا وسائل إيصاهلا

وتؤيد رومانيا استراتيجية االحتاد األورويب ملكافحة انتشار أسلحة الدمار الشـامل الـيت       
 .٢٠٠٣ديسمرب /لاعتمدها اجمللس األورويب يف كانون األو

وباعتبارها عضوا غري دائم يف جملس األمـن لألمـم املتحـدة، تشـارك رومانيـا مشـاركة                   
 .نشطة يف صياغة قرار من جملس األمن حيظر انتشار أسلحة الدمار الشامل

ويف . وتعمل حكومة رومانيا على الدوام علـى حتسـني تشـريعاهتا احملليـة يف هـذا اجملـال                  
 جديد بشأن مراقبـة تصـدير السـلع والتكنولوجيـات ذات االسـتخدام              هذا الصدد، دخل قانون   
 .٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٥املزدوج حيز النفاذ يف 

وتشارك رومانيا مشاركة نشطة يف جلنة زانغر وجمموعة موردي املواد النووية، وتؤيـد              
 .ى يف اتفاقاته مع البلدان األخر“شرط منع االنتشار”إدراج االحتاد األورويب 

ورومانيا مستعدة للمشاركة يف كافة اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل الحتواء انتشـار              * 
أســلحة الــدمار الشــامل مــن خــالل زيــادة التســاوق بــني خمتلــف التــدابري الــيت حتــددها   
املنظمات الدوليـة، فضـال عـن املبـادرات اإلقليميـة واإلجـراءات املتخـذة علـى الصـعيد                  

 .الوطين
 


