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 مقدمة -أوال  
 املــؤرخ ٥٩/٦٣ مــن قرارهــا ١٠قــرة األمــني العــام، يف الفإىل طلبــت اجلمعيــة العامــة  - ١
بشأن إنشـاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف الشـرق                ،  ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول  ٣

 مــن ٧نطقــة والـدول األخــرى املعنيـة، وفقــا للفقـرة    املأن يواصـل مشــاوراته مـع دول   األوسـط  
يف احلالــة عتبــار تطــور ال، آخــذا يف ا١٩٩١ديســمرب / كــانون األول٦ املــؤرخ ٤٦/٣٠القــرار 

املنطقــة، وأن يلــتمس آراء تلــك الــدول بشــأن التــدابري املبينــة يف الفصــلني الثالــث والرابــع مــن    
أو غـري ذلـك     ) A/45/435 (١٩٩٠أكتـوبر   / تشـرين األول   ١٠الدراسة املرفقـة بتقريـره املـؤرخ        

ن أجل التحرك صوب إنشاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف                من التدابري ذات الصلة، م    
األمـني العـام أيضـا    إىل  من القرار ذاته، طلبت اجلمعيـة العامـة         ١١ويف الفقرة   . الشرق األوسط 

وهـذا التقريــر مقــدم اســتجابة  . هــا يف دورهتــا السـتني تقريــرا عــن تنفيـذ هــذا القــرار  يلإأن يقـدم  
 .لذلك الطلب

ــر / شــباط٢٥ويف  - ٢ ــذكرة شــفوية إىل   ٢٠٠٥فرباي ــدول األعضــاء  ســائر، أُرســلت م  ال
ردود أمـا الـ  .  وتلـتمس آراءهـا بشـأن املسـألة    ٥٩/٦٣ مـن القـرار   ١٠تلفت انتباهها إىل الفقرة    

 وبوليفيـا   ) اإلسـالمية  -مجهوريـة    (وإيـران وإسـرائيل   كـل مـن االحتـاد الروسـي         اليت وردت من    
 يف الفــرع الثالــث فهــي مستنســخةكســيك واليابــان، واجلمهوريــة العربيــة الســورية وشــيلي وامل

 .وستصدر أي ردود أخرى من الدول األعضاء كإضافات هلذا التقرير. أدناه
 

 مالحظات -ثانيا  
ما زالت مسألة إنشاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف منطقـة الشـرق األوسـط                      - ٣

، خـالل املناقشـة     ررت مـن جديـد    كـ أن الدول األطـراف     بوجيدر التذكري   . تكتسي أمهية كبرية  
 معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة  األطــراف يفالعامــة واملــداوالت بشــأن املســألة خــالل مــؤمتر   

 إىل ٢يف الفتــــرة مــــن يف نيويــــورك  ة، املعقــــود٢٠٠٥ســــنة الســــتعراض املعاهــــدة النوويــــة 
ــار ٢٧ ــايو /أي ــة     ٢٠٠٥م ــة مــن األســلحة النووي ــة خالي ــدها إلنشــاء منطق  ، اإلعــراب عــن تأيي

دت تأكيــد أعـا ، ويف منطقــة الشـرق األوســط  وكـذلك مــن غريهـا مــن أسـلحة الــدمار الشـامل    
سـتعراض املعاهـدة     ال ١٩٩٥ عـام أمهية تنفيذ القرار املتعلق بالشرق األوسط الذي اختذه مـؤمتر           

 .مت بأن القرار ال يزال ساري املفعول حىت حتقيق أهدافه وغاياته، كما سلومتديدها
ــة يف    وأجــرى األمــني ال - ٤ عــام يف مناســبات عــدة مشــاورات عديــدة مــع األطــراف املعني

ــة مــن        ــد مــن ســبل ووســائل تشــجيع إنشــاء منطقــة خالي املنطقــة وخارجهــا الستكشــاف مزي
ــة يف الشــرق األوســط  ــؤمــن أ األمــني العــام القلــق  ســاوروي. األســلحة النووي  التطــورات ثرن ت
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 A/59/165( ٢٠٠٤يوليـه  / متوز١٩ؤرخ امليف املنطقة منذ تقريره السابق عن املوضوع اجلارية 

(Part.I) (على اجلهود الرامية إىل إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط. 
ويعتقــد األمــني العــام أن مثــة حاجــة إىل مواصــلة اجلهــود ويرحــب باحملــاوالت األخــرية  - ٥

لجنـة الرباعيـة الـيت تضـم االحتـاد           اليت أعـدهتا ال    - رطة الطريق االرامية إىل إعطاء زخم جديد خل     
ويناشـد األمـني العـام      . األورويب واالحتاد الروسي والواليات املتحدة األمريكية واألمم املتحـدة        

 ظـروف أمنيـة مسـتقرة       هتيئةمجيع األطراف املعنية يف املنطقة وخارجها أن تستأنف احلوار بغية           
 إنشاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة            والتوصل إىل تسوية هنائية من شأهنا أن تيسِّري عملية        

 لتقـدمي أيـة     ثابـت وجيدد األمني العام اإلعراب عن استعداد األمم املتحدة ال        . يف الشرق األوسط  
 .مساعدة قد تفيد يف هذا الصدد

 
 الردود الواردة من احلكومات -ثالثا  

 بوليفيا  
 ]باإلسبانية: األصل[
 ]٢٠٠٥مايو / أيار٥[

إنشــاء املعــين مبوضــوع  العامــة لألمــم املتحــدة، مــن خــالل الربنــامج   اجلمعيــةمــا فتئــت 
علـى   دول منطقـة الشـرق األوسـط         تشـجع طق خالية من األسلحة النووية، منذ عدة عقـود          امن

 مل ميكن أن يتجسـد ذلـك إىل اآلن،      لكن  و. إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية     االنضمام  
 .  بلدان تلك املنطقةا فسح اجملال حىت لتدخالت عسكرية يفمم

ح إنشـاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف منطقـة الشـرق                  اقتـر أن ا وتعترب بوليفيا    
 .ملنطقةسلمي للصراعات يف اللتوصل إىل حل  إطار مالئم يتسم بأمهية حيوية لوضعاألوسط 
حيتـاج إىل وقـت      إنشاء منطقة خالية من األسـلحة النوويـة يف الشـرق األوسـط               غري أن  
إخضـاع  مبوجبـها    تقبل دول املنطقة     عليها مبادرات متفق    اختاذجيب  نفسه،  وقت  اليف  و. طويل

وسـيتطلب هـذا مـن الوكالـة       . كل أنشـطتها النوويـة لضـمانات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة              
 املبذولة من أجـل املنـاطق األربـع اخلاليـة مـن األسـلحة النوويـة القائمـة                  اجلهودجهودا أكرب من    

 ). وراروتونغا وبانكوك وبلينداباتالتيلولكو(فعال 
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 شيلي  
 ]باإلسبانية: األصل[

 ]٢٠٠٥مايو / أيار١٣[
،  وزيادة عـددها   املناطق اخلالية من األسلحة النووية    نطاق  تؤيد شيلي، يف إطار توسيع       

 . النووية يف منطقة الشرق األوسطإنشاء منطقة خالية من األسلحة
لمنـاطق  املنشـئة ل  عاهـدات   املالدول األطراف املوقعة على     ت شيلي، يف مؤمتر     عربوقد أ  

أبريـل  / نيسـان  ٢٨ إىل   ٢٦يف الفترة مـن     يت  يسكسيكو  م املعقود يف    اخلالية من األسلحة النووية   
 إنشـاء هياكـل   تيسـر   مـن شـأهنا أن      بـادرة إنشـاء آليـات موثوقـة وواقعيـة           عن تأييدها مل  ،  ٢٠٠٥

 واملفيـدة بـني املنـاطق األربـع اخلاليـة           خلـربات املماثلـة   ا املعلومات وتبادل    تشاطر و ةتنسيق مالئم 
اخلاليـة  نطقـة   املبينـها   مـن   يف املسـتقبل و   اليت ميكن أن تنشأ     من األسلحة النووية املوجودة وتلك      

 .من األسلحة النووية يف الشرق األوسط
 

  اإلسالميةإيرانمجهورية   
 ]نكليزيةالبا: األصل[

 ]٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢١[
ــ  ــران اإلســالمية أن  مجربتعت ــة إي ــة    هوري ــة آلي ــة مــن األســلحة النووي ــاطق خالي  إنشــاء من

واألهـم  .  والـدويل  ياإلقليمـ علـى الصـعيدين     إقليمية معترف هبا من أجل تعزيز السـالم واألمـن           
فق هـذا الترتيـب    توي.  احلرب النووية  خطرمن ذلك أن هذه الفكرة تضطلع بدور مفيد يف منع           

 .عية العامة املكرسة لرتع السالح للدورة االستثنائية العاشرة للجمةتاميمع أحكام الوثيقة اخل
دل وتـ . ١٩٧٤ة سـنة    الفكـرة ألول مـر    هـذه   قد مضت ثالثة عقود مذ قدمت إيران        و 
 لنوويــة يف منطقــة الشــرق األوســط الــيت بإنشــاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة اة املتعلقــاتالقــرار

 علـى أمهيـة     ،١٩٨٠دون تصـويت منـذ سـنة        تحـدة   اجلمعية العامـة لألمـم امل      برحت تتخذها  ما
تـــرد يف الفقـــرات التاليـــة و. حتقيــق هـــذه الفكـــرة النبيلـــة يف منطقـــة الشــرق األوســـط احليويـــة  

بــادئ وأهــداف القــرار املتعلــق  مب الوفــاءمجهوريــة إيــران اإلســالمية يف الــيت حققتــها جنــازات اإل
  علـى ثالثـة مسـتويات   �شرق األوسطإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف منطقة ال       � بـ

 .والنتائج املتعلقة مبسار العمل يف املستقبل الوطنية واإلقليمية والدولية :املقاييسمن 
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 املقاييس الوطنية  
 وإخضــاع مرافقهــاأظهــرت مجهوريــة إيــران اإلســالمية، بتخليهــا عــن اخليــار النــووي    
 القضـاء التـام علـى       علـى ، إصرارها احلازم    نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية     لالنووية  

 تأييــديؤكــد  العمــل فــإن ذلــك، مــن مثو. أســلحة الــدمار الشــامل، وخاصــة األســلحة النوويــة 
 إلنشـاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف الشـرق                ىن الـذي ال يـ     مجهورية إيران اإلسـالمية   

 .يةمة عامل خال من األسلحة النووتمثل يف إقايدف هنائي هباألوسط 
وقد صدقت مجهورية إيران اإلسـالمية علـى النظـام األساسـي للوكالـة الدوليـة للطاقـة                   

 ١٩٦٩على معاهدة عدم انتشـار األسـلحة النوويـة سـنة            فيما بعد    ووقعت   ١٩٥٨الذرية سنة   
وقد توجت هذه العمليـة بالتصـديق علـى اتفـاق ضـمانات             . ١٩٧٠وصادق برملاهنا عليها سنة     

 بـالتوقيع علـى الربوتوكـول       هنايـة املطـاف    يف   ومتـت  ١٩٧٣قة الذريـة سـنة      الوكالة الدولية للطا  
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٨اإلضايف التفاق الضمانات يف 

ذ مجهورية إيران اإلسالمية اللتزاماهتا مبوجـب معاهـدة عـدم االنتشـار، وحتديـدا               يوبتنف 
نوويــة مكرســة لألغــراض الســلمية هــا المرافقاملــادتني الثانيــة والثالثــة مــن املعاهــدة، تكــون كــل 

لمسـامهة يف   ذلك، ول وعالوة على   . وخاضعة للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية      
إقامــة عــامل خــال مــن أســلحة الــدمار الشــامل، وخاصــة يف منطقــة الشــرق األوســط، انضــمت  

ــة  ــران مجهوري ــة وإىل   اإلســالمية إي ــة حظــر األســلحة الكيميائي ــة حظــر  اكــذلك إىل اتفاقي تفاقي
 .١٩٢٥ وبروتوكول جنيف لسنة األسلحة البيولوجية

 
 املقاييس اإلقليمية  

، رفض هـذا النظـام       وأهم من ذلك   عدم انضمام إسرائيل ملعاهدة عدم االنتشار     بسبب   
 للطاقـة   نظام التحقق التـابع للوكالـة الدوليـة        حتت النووية غري اخلاضعة للضمانات      مرافقه وضع

ينتظـر  ال يـزال   مثل هذه املنطقة تطلعا نبيال طاملا سعت إليه بلـدان املنطقـة        ةإقامبقى  تالذرية؛ س 
مثـل  إقامـة   إىل تعـريض  التصرف غـري املسـؤول هلـذا النظـام يف هـذا الصـدد                أدىوقد  . التحقيق

 .لشكوك حقيقيةهذه املنطقة يف الشرق األوسط يف املستقبل القريب 
ــراف      ــؤمتر األط ــة مل ــة اخلتامي ــد الوثيق ــة    يفوتفي ــدم انتشــار األســلحة النووي ــدة ع  معاه

 بلدان منطقة الشرق األوسط أصبحت بعد انضـمام         أن مجيع ،  ٢٠٠٠ عامعاهدة  املالستعراض  
وطالـب  . عدة بلدان مـؤخرا إىل هـذه املعاهـدة، باسـتثناء النظـام اإلسـرائيلي، دوال أطرافـا فيهـا            

ــؤمتر االســتعراض الســادس   ــعم ــدول احلــائزة لأل  مجي ــدول، وخاصــة ال ــة ودول   ال ســلحة النووي
اإلبالغ مـن خـالل املـؤمتر، وكـذلك مـن خـالل             بـ ،  املعنيـة الـدول   غريهـا مـن     الشرق األوسط و  
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رئيس اجتماعات اللجنة التحضريية املقرر عقدها قبل املؤمتر، عـن اخلطـوات املتخـذة للنـهوض                
 .سط املتعلق بالشرق األو١٩٩٥أهداف وغايات القرار إقامة تلك املنطقة وإعمال بتحقيق 
 من أجل ضمان انضمام إسـرائيل إىل معاهـدة           ملموسة  هي اختاذ تدابري   التاليةواخلطوة   

وحــث هــذا النظــام بقــوة علــى االنضــمام دون تــأخري إىل هــذه  اٍألســلحة النوويــة عــدم انتشــار 
للطاقـة   نظام التحقق التـابع للوكالـة الدوليـة   للضمانات ل غري اخلاضعة  رافقه م عاملعاهدة وإخضا 

 .الذرية
 ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ٣ املـؤرخ    ٥٩/٦٣وطلبت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا          

. نتــائج مشــاوراته مــع بلــدان املنطقــة مــن أجــل حتقيــق هــذه الفكــرة  ب إبالغهــااألمــني العــام إىل 
أنــه ينبغــي لألمــني العــام أن يوفــد مبعوثــا خاصــا إىل بلــدان املنطقــة مــن أجــل إجــراء     ب نعتقــدو

ع هذه البلدان لتيسري إنشاء منطقة خالية مـن األسـلحة النوويـة يف منطقـة                املشاورات املطلوبة م  
 يف  يف املنطقـة الـيت ليسـت طرفـا        يف الوقـت احلاضـر، هـي الوحيـدة          إسـرائيل   ف. الشرق األوسـط  

جملتمع الـدويل املثبتـة     من ا وبالرغم من الدعوات املتكررة     . ٍاألسلحة النووية تشار  نمعاهدة عدم ا  
 مؤمتر اسـتعراض ومتديــد معاهـدة عـدم االنتشـار          الشرق األوسط الذي اختذه     يف القرار املتعلق ب   

جلمعيـة العامـة والوكالـة الدوليـة للطاقـة      ومقـررات ا ، وما يتصـل بــه مـن قـرارات          ١٩٩٥لسنة  
الذريـة ومنظمـة املـؤمتر اإلسالمــي، فـإن إسـرائيل، لثقتـها يف الـدعم السياسـي والعسـكري مـن            

ضــع ومل ختاألســلحة النوويــة  مل تنضــم إىل معاهــدة عــدم انتشـار   ، األمريكيــةالواليـات املتحــدة 
بـل إن إسـرائيل مل تعلــن        . للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريــة       شـاملة   لضمانات ال ل النوويـة   رافقهام

بشـكل خطيــر     إلسـرائيل    سريــة النوويـة   النشطــة    وهتـدد األ   .حىت نيـَّـتهـا االنضمام إىل املعاهـدة     
 . االنتشـار للخطـرعدمعـرِّض نظـام تمييـن والسالم واألمـن اإلقلي

 
 املقاييس الدولية  

السـادس  االستعراضـي   أعربت مجهورية إيران اإلسالمية، كرد إجيايب على دعوة املؤمتر           
ــدها دون حتفــظ     ــدول األطــراف، عــن تأيي ــل باملوجهــة إىل ال ــة مــن   للتعجي ــة خالي إنشــاء منطق

 .البالغ القيمةقيق هذا اهلدف  تدخر جهدا من أجل حتوملاألسلحة النووية 
ــ مقـــرر أكـــدوقـــد    اإلرادة السياســـية مـــن جديـــد ٢٠٠٠لســـنة  يستعراضـــالؤمتر ااملـ

 . إنشاء مثل هذه املنطقة يف منطقة الشرق األوسطأمهية للمجتمع الدويل فيما يتعلق ب
فكـرة إنشـاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة             ١٩٧٤هي اليت أطلقـت سـنة        إيران   كانتو 
 وتلـى اعتبارها تدبريا هاما لرتع السالح وكذلك لبناء الثقة يف منطقة الشرق األوسـط   النووية ب 
 تتخذ اجلمعية العامة لألمم املتحـدة سـنويا،         ،١٩٨٠ومنذ سنة   . قرار اجلمعية العامة  اختاذ   ذلك
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 اســتمرار اختــاذ هــذا القــرار يف اجلمعيــة العامــة يعــدو .بتوافــق اآلراء، قــرارا بشــأن هــذه املســألة
لتأييــد العـاملي لتعزيـز السـالم واألمــن واالسـتقرار يف الشـرق األوسـط مـن            ا ا من مظـاهر   مظهر

 .ها منطقة خالية من األسلحة النووية فيإنشاءخالل 
 األسـلحة    يف معاهدة عدم انتشـار     ادولة طرف ، بصفتها   وتلتزم مجهورية إيران اإلسالمية    
 أن هـذا الصــك الـدويل هـو حجــر الزاويـة يف             ، التـزاما تاما بتعهـداهتا الدوليـة وتؤمــن بـ          النووية

هـذه املعاهـدة،    إىل   ميـع وسيضـمن انضـمام اجل     . النـووي  عـدم االنتشـار   نزع السالح النـووي و    
علـى    إنشاء منطقة خالية من األسـلحة النوويـة يف املنطقـة   ،سيما يف منطقة الشرق األوسط     وال

 .حنـو فعال
ــ أكــدو  ــد  ٢٠٠٠ لســنة يستعراضــالؤمتر اامل ــق بالشـــرق    مــن جدي ـــرار املتعل ــة الق أمهي
 مجهورية إيران اإلسالمية وغيــرها      فإنهذا القرار،   الواردة يف   ونظرا لألحكام اهلامـة     .األوسـط

أن ينفـَّـذ هذا القـرار على وجـه السـرعة، وال سـيما مـن جانـب الـدول            ب تأملمن دول املنطقـة    
ـــه  ــات   ، أي املشتركـــة يف تقدمي ــة واململكــة املتحــدة   االحتــاد الروســي والوالي املتحــدة األمريكي
 األســلحة  ملعاهــدة عــدم انتشــاروديعــةيرلنــدا الشــمالية بوصــفها الــدول الألربيطانيــا العظمـــى و

 .النووية
بشـأن    األطـراف  ة واملتعـدد  ة الثنائيـ  اتيف احلـوار  اإلسـالمية   إيـران   مجهوريـة   دأبت  قد  و 

 احلـائزة    مـع بعـض الـدول      ال سـيما  خـرى، و  األعضـاء   األ دولالـ مـع    الـيت جتريهـا      نـزع السـالح  
 إنشـاء  يف نشـيطة  علـى املسـامهة ال   هـا االحتـاد األورويب، علـى حث     يف  عضـاء   األلألسلحة النووية و  

 .منطقة خالية من األسلحة النووية يف منطقـة الشرق األوسـط
 

 طريق املستقبل  
األسـلحة   حتقيـق إنشـاء منطقـة خاليـة مـن      إىل حـني ، ترى مجهورية إيران اإلسالمية أنه   

نوويـة أو   السـلحة   األ يقـوم باسـتحداث   أن    هذه املنطقة  ، ال ينبغي ألي بلد يف     نطقةالنووية يف امل  
فجـرة نوويـة علـى      ت بوضع أسلحة نوويـة أو أجهـزة م        السماح أو   حيازهتا أو   بهايجتر أو   إنتاجها

عــن اختــاذ إجــراءات تتعــارض مــع نــص  ميتنــعوأن أراضــيه، أو علــى األراضــي الــيت ختضــع لــه، 
 وغريها من القرارات والوثـائق الدوليـة الـيت تتعلـق             األسلحة النووية  وروح معاهدة عدم انتشار   

 .بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق الوسط
ــ تضــطلع يةستعراضــالملــؤمترات اامجهوريــة إيــران اإلســالمية أن  وتعتقــد   دور هــام يف ب

 وميكـن حتقيـق مثـل هـذه املنطقـة مـن خـالل        .سـط نطقة يف الشـرق األو    مثل هذه امل  إقامة  حتقيق  
طـرق  ب األخـذ مقترحـات بشـأن   بـالنظر يف  م وستعراض تقـ الإنشاء هيئة خاصة داخل مؤمترات ا 
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 وعمليـة بغيـة تنفيـذ       عاجلـة  من أجل اختـاذ خطـوات        حمددةتوصيات  يف شكل   ووسائل جديدة   
ض املعاهـدة ومتديـدها     االسـتعر  ١٩٩٥ عـام    القرار املتعلق بالشرق األوسط الـذي اختـذه مـؤمتر         

 .١٩٩٥لسنة 
 خطـة عمـل وجـدول زمـين     وضعأن براسخا وتعتقد مجهورية إيران اإلسالمية اعتقادا   

ال سيما يف الشـرق    و،   األسلحة النووية  عاهدة عدم انتشار  مل الطابع العاملي لتحقيق  متفق عليهما   
راف يف معاهــدة  األطـ  الـدول كافـة جـدول أعمـال   يف عليـا  أولويـة  ظـى ب األوسـط، ينبغـي أن حي  

 ال بـد مـن ممارسـة      و . الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة        ةصـ اخو،   األسـلحة النوويـة    عدم انتشار 
  األسـلحة النوويـة     إىل معاهـدة عـدم انتشـار       حلملـها علـى االنضـمام     على إسـرائيل    كاف  ضغط  

ل يبلوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل متهيـد السـ         اضمانات  لالنووية   مجيع مرافقها ع  اضخاو
  منطقـة  إنشـاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف             املتمثل يف    السعي إليه  للهدف الذي طال  

 .الشرق الوسط
ــإن وأخــريا،   ــن شــأن انضــمام   ف ــري املشــروط   م ــرائيل غ ـــدم انتشــار   إىل إس ــدة ع معاه

يـؤدي،  أن  وإبرام اتفاق ضـمانات شـاملة مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريــة                 اٍألسلحة النووية   
 يف أجـل    منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف الشـرق األوســط              إقامـة   شك، إىل حتقيـق     دون  
 .قريب

 
 إسرائيل  

 ]باالنكليزية: األصل[
 ]٢٠٠٥يوليه / متوز٥[

األمـــن اإلقليمـي    قضـايا   أن املسـائل النوويـة ومجيـع        علـى التأكيـد علـى       إسرائيل  دأبت   
ـــدية يف الشــرق األوســ     ــري التقلي ـــدية وغ ــة     التقلي ــاجل يف الســياق الشــامل لعملي ــي أن تع ط، ينبغ

إنشـاء منطقـة خاليـة      القيام يف هنايـة املطـاف ب      إسرائيل  فيه  تدعم  الذي  اإلطار  هو  وهذا  . السالم
 خاليـة مـن     تكـون أيضـاً   تكون قابلة للتحقق املتبادل، و      يف الشرق األوسط   من األسلحة النووية  

 .سياريةاألسلحة الكيميائية والبيولوجية والقذائف الت
إنشاء منطقة خالية مـن األسـلحة النوويـة          بشأن   ٥٩/٦٣اجلمعية العامة   وال يعِبـر قرار     

. املنطقـة ملسـألة النوويـة فــي    إزاء اعـن موقـف إسـرائيل    بشكل واف  يف منطقة الشرق األوسط     
 .مهمة إزاء بعض عناصر هذا القرارجوهرية حتفظات  األمر لدى إسرائيل يف واقعو

عامــاً  ٢٠ا يزيــد علــى  ملــإســرائيل اختــارت هـــــذه التحفظــات،   علــى الــرغم مــن  و 
نصــه للمحافظــة علــى مكثفــة   وبــذلت جهــوداً ،إىل توافــق اآلراء حــول هــذا القــراراالنضــمام 
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 وقـد تصـرفت إسـرائيل علـى هـذا النحـو انطالقـاً             . من جانب واحد  عليه   تغيرياتإدخال  ومنع  
مجيـع الـدول يف الشـرق    بـني  وإجيـاد رؤيـة مشـتركة    حاجة جوهرية لبناء الثقة مثة من إمياهنا بأن  

الظـروف   أخـذ    هـذه الرؤيـة   يقتضي تشـجيع    و . املختلفة واقفالتركيز على امل  بدال من    األوسط
؛ حيـث يـرتبط بعضـها ارتباطـاً وثيقـاً بالسـمات اخلاصـة                بعني االعتبـار   لشرق األوسط لاخلاصة  

. ثت مــؤخراً علـى السـاحة الدوليــة  للمنطقـة، فيمـا ينبـع بعضــها اآلخـر مـن التغــيريات الـيت حـد       
االنتشـار، ال تـزال هنـاك    عـدم  رغم التطورات اإلجيابية العديدة الـيت شـهدهتا املنطقـة يف جمـال       و

حـق إسـرائيل يف     وتنكـر   لـى أسلحة الدمـار الشامل ووسائل إيصـاهلا وتطورهـا،          حتصل ع بلدان  
 .يلضد إسرائية ئممارسات عداانتهاج تواصل بأسلوب هتجمي والوجود، 
معاجلــة الثغــرات املعتــرف بوجودهــا يف األنظمــة  يف عــدم إحــراز تقــدم أيضــا يســتمر و 

ويصـدق  . لـبعض الـدول انتـهاك التزاماهتـا الدوليـة دون عقـاب            تتـيح   العاملية لعدم االنتشار اليت     
أن االنضـمام إىل    يبـدو واضـحا     ذلك بصفة خاصة عندما يتعلق األمر بالشـرق األوسـط حيـث             

ســجل عــدم امتثــال بعــض دول وذلــك يف ضــوء  ،ضــمانات كافيــةيــوفر يــة ال االتفاقيــات العامل
والشـواغل الـيت جيـري تشـاطرها علـى نطـاق واسـع          ،وحالة العراق . املنطقة لاللتزامات الدولية  

تكشــفت مــؤخراً عــن أنشــطتها  الــيت ، ال ســيما بعــد األمــور  اإلســالميةإيــرانمجهوريــة بشــأن 
يف تـأثرياً حامسـاً     هذه البيئـة مـن التهديـدات املتزايـدة          ؤثر   وت .النووية، تعد أمثلة على هذا الواقع     

إنشاء منطقة خالية مـن مجيـع أسـلحة الدمــار الشـامل والقـذائف             املضي حنو   قدرة املنطقة علـى    
ن وجـود سـوق ســوداء   مــ وقـد تزايـد خطــر هـذه الوقـائع اإلقليميــة مـع مـا تكشـف        .التسـيارية 

ــا املعــدات     ــة وانتشــار شــبكات تنقــل مــن خالهل ــة النووي ــا واملعرف ــد أصــبحنا  . والتكنولوجي وق
 .فاعلة من غري الدولأيضا جهات جمموعة صغرية من الدول املارقة بل فقط نواجه  ال

وقـف انتشـار أسـلحة الدمــار     مـن أجـل    حاجة ملحـَّـة إىل تكثيف اجلهـود       مثة  لذلك،  و 
عـدم  فضـال عـن     ،  ألوسـط القلـق يف الشـرق ا     يت تـثري    الشامل والقـذائف التسـيارية يف البلـدان الـ         

عديـد  هنـاك ضـرورة ملحـة لبـذل         و. تقدمي تكنولوجيات دورة الوقود النووي إىل دول إضـافية        
من بينـها فـرض     تدابري  متنوعة من ال  طائفة   لتشجيع اختاذ من اجلهود الدولية واإلقليمية والوطنية      

واسـعة  يف أنشطة   املنخرطة   املواد احلساسة إىل البلدان   من  صادرات  الأكثر صرامة على    ضوابط  
 .يف دعم اإلرهابأيضا  واملتورطة ،النتشارل

يراعـي  ـــي،   جياعتماد هنج عملـي تدر    قتضي  إن هذا الواقع املقلق فـي الشرق األوسط ي        
بــني مجيــع دول املصــاحلة فيمــا حتقيــق إقامــة عالقــات ســلمية واملتمثــل يف اهلــدف النــهائي أيضــا 
هـذه العمليـة فــي      فـإن   أمريكا الالتينيـة،    ومنها  ى  برهنت التجربة يف مناطق أخر     وكما. املنطقة

 ،تـدابري بنـاء الثقـة     ل إال بترتيبات متواضـعة      وال ميكن هلـا أن تبدأ واقعياً     . درجييةجوهرها عملية ت  
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 .األمنــي ال  اجملـ أكثـر طموحـاً يف      بالتزامـات تعاونيـة     الثقة الضرورية لالضـطالع     إجياد  من أجل   
ـــن  ــذ وال ميكــ ــة تنفي ــدابري فّعال ــد  ت ــها  األســلحةلتحدي ــة ومداومت ــا  إال يف منطق ال تشــكل فيه

 مـن مظـاهر احليـاة       والتحريض مظهراً السياسي  املسلحة واإلرهاب والعداء    الرتاعات  احلروب و 
 .اليومية

علـى   نـا لسـالم يف منطقت   إرسـاء دعـائم ا    سـَـعـَـت إسرائيل يف السنوات األخرية إىل       قد  و 
ــا   أســاس  ــى مف ــة تنطــوي عل ــق هيم مصــاحلة تارخيي ــادلني و التوفي ــرام املتب ــة واالحت احلــدود والثق
ضـــع األسـاس لتعـايش إسـرائيل مـع جرياهنـا يف معاهدتـَــي السـالم                 وُو.  وحسن اجلوار  املفتوحة

الثنـــائيتني مـــع مصـــر واألردن، ومـــا زلنـــا نأمـــل فــــي أن يتســـع نطـــاق هـــذه العمليـــة ليشـــمل  
 مـؤمتر مدريـد عـام     بعد  باإلضافة إىل ذلك، و   و .ةسورياجلمهورية العربية ال  الفلسطينيني ولبنان و  

ــد األســلحة واألمــن   جهــداً كــبرياً ، بــذلت إســرائيل ١٩٩١ لإلســهام يف إجنــاح حمادثــات حتدي
ــة الســالم     ــددة األطــراف لعملي ــد  كانــت و. اإلقليمــي يف إطــار املفاوضــات املتع ــات حتدي حمادث

األمــن اإلقليمــي قضــايا معاجلــة واملنتــدى املالئــم لتعزيــز الثقــة  هــي األســلحة واألمــن اإلقليمــي 
 مـن أن  بـدالً  دولـة أخـرى يف املنطقـة   لألسـف مـن قبـل     هـذه احملادثـات توقفـت       لكن  . وحتدياته

 .تصبح قناة مهمة للحوار اإلقليمي
 علــى النحــو  والعــاملياإلقليمــيالصــعيدين تقــدم علــى عــدم إحــراز وعلــى الــرغم مــن  
لعـدم  جلهود الدوليـة  ايف شاركة بصورة أكرب  امل، حاولت إسرائيل خالل العقد املنصرم    املذكور

وتشـكل هـذه    . حتديد األسلحة اليت ال تنال من اهلوامش األمنيـة احليويـة بالنسـبة هلــا              االنتشار و 
مــن هــذا و.  يف جممــل اجلهــود الراميــة إىل حتســني املنــاخ األمــين اإلقليمــي  مــاًا هاًمكونــاجلهــود 
، ومعاهـدة احلظـر الشـامل       ١٩٩٣كيميائيـة يف عـام      وقـَّـعت إسرائيل اتفاقية األسـلحة ال     املنطلق  

معينـة يف  أسـلحة تقليديـة   حظـر أو تقييـد اسـتعمال     واتفاقيـة  ،١٩٩٦عـام   يف  للتجارب النووية   
 .١٩٩٥عام 

مراقبـة  (لتصـدير واالسـترياد     لوإضافة إىل ذلك، اعتمدت إسرائيل العـام املاضـي قانونـاً             
وحيظــر هــذا القــانون تصــدير املــواد  ).  والنوويــةالصــادرات مــن املــواد الكيميائيــة والبيولوجيــة 

املتعلقــة األصــناف راقبــة مل ا املخصصــة لــربامج أســلحة الــدمار الشـامل، ويضــع نظمــ األصـناف و
باجملاالت النووية والكيميائيـة والبيولوجيـة، اسـتناداً إىل قـوائم وضـعها فريـق اسـتراليا وجمموعـة             

بتلـك   تنفـذ إسـرائيل سياسـتها املتمثلـة يف التقيـد         وباعتماد هذا القـانون،   . موردي املواد النووية  
ويكمل هذا القانون التشريع اليت اعتمدته إسـرائيل ملراقبـة الصـادرات            . راقبة الصادرات ملنظم  ال

وبنـاء  . من القذائف واملـواد املتصـلة هبـا بصـفتها منضـمة إىل نظـام مراقبـة تكنولوجيـا القـذائف                    
الــذي يهــدف إىل ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠س األمــن علــى ذلــك، ترحــب إســرائيل باختــاذ قــرار جملــ   



A/60/126 (Part I)
 

12 05-42813 
 

الفاعلـة مـن    اجلهـات   سـيما إىل     حتديد خطوات ملموسة إزاء انتشار أسلحة الدمار الشـامل، ال         
 .ملتزمة بتنفيذهكما أهنا غري الدول، 

وتشارك إسرائيل اجملتمع الدويل قلقه املتعلق بتعزيز سالمة وأمن املواد واملرافق النوويـة              
 فاقيـة احلمايـة املاديـة للمـواد     انضـمت إسـرائيل إىل ات  ،مـن هـذا املنطلـق   و. املنع إساءة اسـتغالهل 

 ولعبــت يف الســنوات األخــرية دوراً نشــطاً يف املــداوالت املتعلقــة هبــا، ووقعــت اتفاقيــة   النوويــة
قواعــد الســلوك بشــأن أمــان لاألمــن النــووي، ودعمــت مدونــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 

سـالمة  قواعد السلوك بشأن    لت مدونة الوكالة الدولية للطاقة الذرية       مفاعالت البحوث، وأيد  
 .املصادر املشعةوأمن 

ــة     كمــا تشــارك . وتشــارك إســرائيل أيضــاً يف ســجل األمــم املتحــدة لألســلحة التقليدي
بصــورة بّنــاءة يف جهــود األمــم املتحــدة ويف منتــديات أخــرى ملنــع انتشــار القــذائف التســيارية    

 . لصلةوالتكنولوجيا ذات ا
لعمليـات النقـل    يف الشرق األوسط نعد عرضة بشكل خاص للعواقب الوخيمة         ،وحنن 

ولـذلك تعلّـق إسـرائيل أمهيـة كـبرية علـى            .  لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة        غري املشروع 
 بشـأن سـبل مكافحـة االجتـار         ،األمـم املتحـدة   اليت جتريها   داوالت  املاحملاولة العاملية، مبا يف ذلك      

ملشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة والقضـاء عليـه، وتأمـل يف أن يسـهم تنفيـذ              غري ا 
 يف مكافحـة اإلرهـاب علـى الصـعيد          ٢٠٠١يوليـه   /برنامج عمل األمم املتحدة املعتمـد يف متـوز        

 .العاملي واحلد من التوترات يف خمتلف املناطق مبا يف ذلك الشرق األوسط
ن إنشـاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة ينبغـي أن                درك اجملتمع الدويل، فـإ    يوكما   

ــا      ــتم التوصــل إليه ــات ي ــى أســاس ترتيب ــإرادة حــرة  يقــوم عل ــة  ب ــة املعني ــع دول املنطق . بــني مجي
بعـد أن تكـون     و ا،مفاوضات مباشرة بـني دوهلـ     إال عن طريق    نطقة  امل  مثل هذه  ميكن إنشاء  وال
. فيمــا بينــها ية ودبلوماســية كاملــةوأقامــت عالقــات ســلمبــالبعض اآلخــر اعترفــت بعضــها قــد 
األطـراف أنفسـهم،    من قبـل    إال  والتأكد من فعاليتها    هذه املنطقة   بطبيعة احلال إنشاء    ميكن   وال

فيــه بعـض الـدول يف حالـة حـرب فعليـة مـع إسـرائيل            ال تزال   كما ال ميكن أن تنشـأ يف وضـع        
يف األساســي تــراف حبقهــا حــىت االع إقامــة عالقــات ســلمية معهـــا أومــن حيــث املبــدأ رفض وتـ 

 .الوجود
ويف غياب هذه الشروط املسـبقة، ميكننـا الـتعلم مـن خـربات املنـاطق األخـرى يف بنـاء                      

ومن هذا املنطلـق، وخـالل زيـارة املـدير العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة                    . األمن اإلقليمي 
برعايـة  تعقـد   ية  ، اقترحت إسرائيل جدول أعمـال حللقـة دراسـ         ٢٠٠٤إلسرائيل يف صيف عام     

لــتعلم مــن خــربات املنــاطق األخــرى يف بنــاء األمــن  مــن أجــل االوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  
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ألن االتفـاق املبـدئي بشـأن    إال أننا نشعر باألسف . اإلقليمي ودراسة مالءمتها للشرق األوسط    
ة بشــأن طرائــق انعقادهــا والــيت ســاعدت إســرائيل يف تأمينــها جبهــد كــبري، واملناقشــات املطولــ   

ــاش،     ــا للنق ــيت جيــري طرحه ــذا    عجــزت عــن  املوضــوعات ال ــد ه ــة لعق إجيــاد الظــروف الالزم
 .االجتماع
غـري متوازنـة هتـدف إىل عـزل إسـرائيل           أحادية اجلانـب و   قرارات  اختاذ  ويف اعتقادنا أن     

، ال تسـهم يف     �خبطر االنتشـار النـووي يف الشـرق األوسـط         �القرار املتعلق   ومنها  واستبعادها،  
يعـدان  هنـا تقـوِّض الثقـة ومنـاخ التعـاون اللـذين     كما أ .  منطقة خالية من األسلحة النووية     إنشاء

 .الواقع املعقـَّـد للمنطقةبتجاهلها  حتقيق هذا اهلدفيف عنصرين أساسيني 
أن تدرك البلدان، ال سيما يف الشرق األوسط، أن هـذه القـرارات ال ميكـن أن               يتعني  و 

 التهديــدات ختفــيضبنــاء الثقــة ووإىل  إجــراء مفاوضــات مباشــرة احلاجــة إىل عــن تكــون بــديالً
معالــم أساسـية علـى طريـق إنشـاء منطقــة      ها  وكلـ ؛يف املنطقـة مسـتقرة  عالقـات سـلمية   قامـة  وإ

، على مر السنني، السياسة املوضحــة        باستمرار اتبعت إسرائيل  لقد   .خالية من األسلحة النووية   
العقـد  علـى مـدى     صـاحلة اليـوم كمـا كانـت صاحلــة           أن هـذه السياسـة      إسـرائيل   رى  تـ و. أعاله
 .االستقرار والسالمس أسارتكازا إىل  األمن اإلقليميلبناء  سليماًوفر توجيهاً  تا ألهن،املاضي

 
 اليابان  

 ]النكليزيةبا: األصل[
 ]٢٠٠٥مايو / أيار٩[

 
لشـرق  يثري عـدم إحـراز تقـدم يف إنشـاء منطقـة خاليـة مـن أسـلحة الـدمار الشـامل يف ا                 - ١

 وقـد أيـدت اليابـان   . ةقلقـا بالغـا إزاء مصـداقية معاهـدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـ         األوسـط 
ــيأت ــامالا دي ـــرار   ك ـــزال قـ ــنة وال تـ ــق ١٩٩٥س ــؤمتر   األوســط الشــرقب املتعل ــذي اختــذه م  ال

الــذي يــدعو إىل إنشــاء منطقــــة اســتعراض معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة ومتديــدها و 
نظــم مــن و، بيولوجيــةالكيميائيــة والنوويــة وواألســلحة ال ،الشــامل أســلحة الدمــــارخاليــة مــن 

انضــمت ، ويف هــذا الصــدد.  الشــرق األوســط منطقــةفــــيفعليــا  لتحقــق منــهاوقابلــة لإيصــاهلا 
بإنشاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف منطقـة الشـرق         لقرارات املتعلقةاختاذ االيابان إىل 
 . بتوافق اآلراء١٩٧٤سنة اجلمعية العامة منذ  ىلم إ اليت تقداألوسط

مجيـع أسـلحة الـدمار الشـامل     مـن  ويتطلب إنشاء منطقة خالية مـن األسـلحة النوويـة و         - ٢
 انتشـار عـدم  معاهـدة   ونظم إيصاهلا، يف هنايـة املطـاف، انضـمام مجيـع دول املنطقـة إىل      األخرى

كما أن مـن شـأن   . ةالكيميائي واتفاقية األسلحةواتفاقية األسلحة البيولوجية، األسلحة النووية، 
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ــة     خطــوة أن يشــكل انضــمام مجيــع دول املنطقــة إىل معاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب النووي
ــة لتشــجيع   . حنــو هــذه الغايــة عمليــة هامــة  وتشــارك اليابــان بنشــاط يف اجلهــود الدوليــة املبذول

زع السـالح  ـة بنـ ـــ املتعلقوة قانونـا   االنضمام الشامل إىل هذه الصكوك املتعددة األطـراف امللزمـ         
مـا فتئـت اليابـان حتـث         ،كجـزء مـن تلـك املسـاعي       و. ار الشـامل  ــة الدم ــار أسلح ــدم انتش ــوع

األســلحة االنضــمام إىل معاهــدة عــدم انتشــار علــى حكومــة إســرائيل علــى املســتوى الــوزاري 
 املعاهـدات األخـرى   نوويـة، وكـذلك علـى االنضـمام إىل    الألسـلحة  لولة غري حائزة    النووية كد 
 حكومـات وما فتئت اليابان أيضـا حتـث        . لحة الدمار الشامل يف أسرع وقت ممكن      ساملتعلقة بأ 

 علـى املسـتوى الـوزاري، علـى         ، ومصر ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية       اجلمهورية العربية السورية  
 .إىل املعاهدات املتعلقة بأسلحة الدمار الشامليف أقرب وقت االنضمام 

 وتـرى   . بشكل كامل  ه الصكوك القانونية  ضمان االمتثال هلذ   ،يقل عن ذلك أمهية   وال   - ٣
ــان أيضــا أن   ــن اجلــوهري  الياب ــات    م ــع اتفاق ــة إىل مجي ــة املقبل ــة العراقي ــدم أن تنضــم احلكوم  ع

أعضـــاء  تصـــرف كعضـــو مســـؤول مـــن    ذات الصـــلة لكـــي تثبـــت اســـتعدادها لل    االنتشـــار
 .الدويل اجملتمع

مانات الوكالـة الدوليـة     ضـ يابـان علـى ضـرورة تعزيـز نظـام           الشـدد   ويف هذا السـياق، ت     
.  عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة        دور حيـوي يف ترسـيخ معاهـدة       ضـطلع بـ   للطاقة الذرية الـذي ي    

 ضـــمانات الوكالـــة ات بـــأن إبـــرام مجيـــع دول املنطقـــة التفاقـــ اراســـخإميانـــا اليابـــان تـــؤمن و
 .ية من األسلحة النوويةأساسي إلنشاء منطقة خالأمر لربوتوكوالت اإلضافية لو
ميـع  جل هـا تعليقيـة   عاطواإلسـالمية واصـلت     إيـران   كـون مجهوريـة     اليابـان بأمهيـة     تقر  و - ٤

اليابـان  تكـرر   ويف نفس الوقـت،     .  ومددته اليورانيوم وإعادة معاجلته  تخصيب  األنشطة املتصلة ب  
أكتـوبر  /ين األول الـيت اتبعتـها إيـران حـىت تشـر         التكـتم   سياسـة   تكون  قلقها البالغ من أن     تأكيد  
 االمتثـال التفـاق ضـمانات الوكالـة       ا ب  قد أسفرت عن العديد من االنتهاكات اللتزاماهت       ٢٠٠٣

املخـاوف اجلديـة الـيت      تبديد  اجلوهري، من أجل     من   اأهنب اليابان   وتعتقد. الدولية للطاقة الذرية  
لــب الــواردة يف املطابصــدق مجيــع اإلســالمية إيــران تنفــذ مجهوريــة  أن ،اجملتمــع الــدويلتســاور 

أن تكلـل عمليـة التفـاوض       بـ اليابـان   وتأمـل   . صـلة ذات ال الدولية للطاقة الذريـة     قرارات الوكالة   
ــة     ــدان االحتــاد األورويب الثالث ــني بل ــا ب ــة حالي ــا وفرنســا واململكــة املتحــدة  اجلاري االحتــاد / أملاني

إيـــران ريـــة حتـــث مجهواليابـــان مـــا فتئـــت و. بالنجـــاحاإلســـالمية إيـــران مجهوريـــة األورويب و
 مـن خـالل مفاوضـاهتا مـع بلـدان           ة على وجه اخلصوص على أن توافق      يف كل مناسب  اإلسالمية  

ة بــأن  كافيــ � ضــمانات موضــوعية  �االحتــاد األورويب علــى تقــدمي    /االحتــاد األورويب الثالثــة  
 . حصرالألغراض السلميةبرناجمها النووي موجه 
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 ديســمرب/يبيــة املعلــن يف كــانون األول  وترحــب اليابــان بقــرار اجلماهرييــة العربيــة الل     - ٥
يف ا ـــ ن قلقهـــ تعـرب ع  الشـامل، و الـدمار  سـلحة  املتعلقـة بأ  هـا  بالتخلي عن مجيـع براجم  ٢٠٠٣

ـــإزاء عــدم وفالوقــت نفســه  وهــو اتفــاق الضــمانات الــذي أبرمتــه،  مبتطلبــات يف املاضــي ئها اـ
مـن   الـيت يبـذهلا البلـد حاليـا         هـود اجلواليابـان علـى اسـتعداد ملسـاعدة         .  له شكّل عدم امتثال  ي ما

وقـد  . أجل االمتثال للصكوك واألطر القانونيـة الدوليـة املتعلقـة بـرتع السـالح وعـدم االنتشـار                 
ار مع اجلماهريية العربية الليبيـة      أجرت اليابان مشاورات ثنائية حول نزع السالح وعدم االنتش        

 .٢٠٠٤يونيه /ألول مرة يف حزيران
اليت تعتـرب مفتـاح   بدعم عملية السالم يف الشرق األوسط،    ا صارما   التزاماليابان  وتلتزم   - ٦

الظروف املناسـبة إلنشـاء     هتيئة  االستقرار عامال حيويا يف     هذا  وميثل  . حتقيق االستقرار اإلقليمي  
وستكثف اليابان مشاوراهتا السياسية مـع اإلسـرائيليني   . الشاملالدمار منطقة خالية من أسلحة  
تشجيع جهود السالم اليت يبـذلوهنا وستسـاعد الفلسـطينيني علـى إقامـة              والفلسطينيني من أجل    

 .الطريقخلارطة دولة مستقلة وفقا 
 

 املكسيك  
 ]إلسبانيةبا: األصل[
 ]٢٠٠٥مايو / أيار٥[

 
تؤيد املكسيك االنضـمام إىل املنـاطق اخلاليـة مـن األسـلحة النوويـة وإنشـاءها وتوسـيع                 

الذي يوليه أعضاؤها للممارسـة احلـرة لسـيادهتم، واختيـارهم           نطاقها، إذ أهنا تعرب عن االهتمام       
اللتزامهم القانوين بنظام يتسم بالغياب التام لألسلحة النووية ويقتـرن بنظـام دويل للتحقـق مـن                 

 .ذلك االلتزام ومراقبته وضمان إنفاذه
وهلذه الغاية نفسها، أعربت املكسيك عن تأييدها إلنشـاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة                  

نووية يف منطقة الشرق األوسط، إدراكا منها ملا ميكـن أن تقدمـه مـن مسـامهة يف تعزيـز قيـام                       ال
. سالم شـامل ومسـتقر ودائـم يف الشـرق األوسـط، وكـذلك يف هـدف نـزع السـالح النـووي                      

وتعترب املكسيك أن عدم انتشار األسلحة النووية ونزعها وجهان لعملـة واحـدة وتـرى يف هـذا            
اليـــة مـــن األســـلحة النوويـــة تقـــود إىل هـــدف القضـــاء التـــام علـــى         الصـــدد أن املنـــاطق اخل 

 .النووية األسلحة
وقد حدت هذه القناعـة باملكسـيك إىل التـرويج لعقـد مـؤمتر الـدول األطـراف املوقعـة                     

ــة، وهــو الــذي انعقــد فعــال يف        ــة مــن األســلحة النووي ــاطق اخلالي علــى املعاهــدات املنشــئة للمن
 والــذي جنــح ٢٠٠٥ل أبريــ/نيســان ٢٨ إىل ٢٦ الفتــرة مــن تالتيلولكــو يف مكســيكو ســييت يف
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باعتماد إعالن سياسي يعرب عن اقتناع أعضاء املناطق اخلالية من األسلحة النووية بـأن إنشـاء                
مناطق خالية من األسلحة النووية معترف هبا دوليا، على أساس اتفاقـات تربمهـا الـدول املعنيـة                  

 واألمن على الصعيدين العاملي واإلقليمي، ويـدعم نظـام       يف املنطقة مبحض إرادهتا، يعزز السالم     
 .عدم االنتشار النووي ويساهم يف حتقيق نزع السالح النووي

وقــد أشــري يف اإلعــالن املــذكور إىل أن إنشــاء املنــاطق املــذكورة واالمتثــال التــام هلــذه    
ا يشــكل االتفاقــات أو الترتيبــات يضــمن خلــو هــذه املنــاطق حقــا مــن األســلحة النوويــة، كمــ   

احتـــرام الـــدول احلـــائزة لألســـلحة النوويـــة هلـــذه املنـــاطق تـــدبريا هامـــا مـــن تـــدابري نـــزع            
 .النووي السالح

 مــن اإلعـــالن،  ١٨وقــد أكــدت الــدول األعضــاء يف املنـــاطق املــذكورة، يف الفقــرة        
اإلعراب من جديد عن تأييـدها إلنشـاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف منطقـة الشـرق                   

جــددت، يف هــذا الصــدد، تأكيــد أمهيــة انضــمام إســرائيل إىل معاهــدة عــدم انتشــار  األوســط و
األسلحة النووية وإخضاعها كـل منشـآهتا النوويـة للضـمانات الشـاملة للوكالـة الدوليـة للطاقـة                 
الذرية من أجل الوصول إىل هدف االنضمام الشامل ملعاهدة عدم انتشار األسـلحة النوويـة يف                

 .الشرق األوسط
، تعترب املكسيك أن ذلـك ميثـل تأكيـد التزامهـا مببـادرة جعـل الشـرق األوسـط                    وبذلك 

وبالتايل، فقد أيدت املكسـيك القـرارات الـيت       . منطقة خالية من األسلحة النووية واتفاقها معها      
مت اختاذها هبـذا الشـأن يف اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة واملـؤمتر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة                        

 . إطار عملية استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويةالذرية ويف
وترى املكسيك أنه جيـب اختـاذ خطـوات عمليـة علـى وجـه االسـتعجال إلنشـاء تلـك                      

املنطقة وفق ما أشارت إليه الوثيقة اخلتاميـة للمـؤمتر السـادس السـتعراض معاهـدة عـدم انتشـار          
يف إطـار مـؤمتر األطـراف السـتعراض         ولـذلك، فقـد اعتـربت،       . ٢٠٠٠األسلحة النوويـة لسـنة      

مـايو  / أيـار ٢٧ إىل ٢معاهدة عدم انتشار األسـلحة النوويـة املعقـود يف نيويـورك يف الفتـرة مـن                 
، أنه ينبغي استمرار السعي من أجل التنفيذ التام للقرار الذي اختـذه مـؤمتر االسـتعراض                  ٢٠٠٥
لشـامل ونظـم إيصـاهلا يف منطقـة          واملتعلق بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار ا        ١٩٩٥لسنة  

 .الشرق األوسط وأنه ينبغي أن يطلب تقدمي تقارير عن التقدم احملرز يف بلوغ هذا اهلدف
ومن الالزم، يف احلملة الدولية من أجل القضاء على األخطار النووية، بذل املزيـد مـن             

ف نزع السـالح    اجلهود ملواجهة خماطر االنتشار النووي وكذلك من أجل إحراز تقدم حنو هد           
ويف هذا السياق، تعتقد املكسيك أنه ينبغي لكل طـرف مـن األطـراف املعنيـة أن                 . النووي ذاته 

وتعـد اإلعالنـات أحاديـة اجلانـب،        . خيطو خطوة إىل األمام يف التزامه لصاحل السالم يف املنطقـة          
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البلـدان احلـائزة    وتدابري تعزيز الثقة والشفافية، وتدابري التحقق من األسـلحة وإحصـائها، وقيـام              
لألسلحة النووية مبنح ضمانات أمنيـة، والتنفيـذ التـام للربوتوكـول اإلضـايف لضـمانات الوكالـة                  
الدولية للطاقة الذرية وغـري ذلـك مـن التـدابري، مـن األسـاليب الـيت حتظـى بـالقبول علـى نطـاق                  

ــة يف       ــة مــن األســلحة النووي ــة تفضــي إىل إنشــاء منطقــة خالي ــة بيئ منطقــة واســع مــن أجــل هتيئ
 . األوسط الشرق

وتعترب املكسيك أن التدابري املبينة يف الفصلني الثالث والرابع مـن الدراسـة عـن التـدابري           
الفعالة اليت ميكن التحقق منها، والكفيلـة بتيسـري إنشـاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف                      

ــة ينبغــي أن تتفــق   ١٩٩٠منطقــة الشــرق األوســط لســنة   عليهــا دول ، تشــكل خطــوات إجيابي
املنطقة وأن حتدد تفاصيلها من أجل إحراز تقـدم مطـرد ومنـتظم حنـو إنشـاء منطقـة خاليـة مـن                       

 .األسلحة النووية
وتؤكد املكسيك على أن احلوار واإلرادة السياسية لكل دولة من دول املنطقة مكـون               

 .أساسي للتوصل إىل تفاهم ميهد الطريق أمام السالم والتنمية لشعوهبا
 

 اد الروسياالحت  
 ]بالروسية: األصل[

 ]٢٠٠٥مايو / أيار٢٦[
 

إنشاء منطقة خالية من األسلحة     � املعنون   ٥٩/٦٣مقترحات بصدد قرار اجلمعية العامة        
 �النووية يف الشرق األوسط

 :نرى أنه يتعني أن يعكس مشروع القرار اجلديد ما يلي 
حة الـدمار الشـامل األخـرى،       سيفيد إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية ومن أسل         

 وأحكــام الوثيقــة ١٩٩٥وتنفيــذ القــرارات ذات الصــلة الصــادرة عــن مــؤمتر االســتعراض لعــام  
. ، يف تلبية احلاجة امللحة إلقامة السالم وإرساء االسـتقرار يف املنطقـة            ٢٠٠٠اخلتامية ملؤمتر عام    

املنطقـة بشـأن عـدم      وتؤدي التحوالت اإلجيابية اليت طـرأت مـؤخرا علـى مواقـف بعـض بلـدان                 
ويـأيت يف املقدمـة هنــا ختلـي اجلماهرييــة    . االنتشـار إىل التفـاؤل املشــوب باحلـذر يف هـذا االجتــاه    

العربية الليبية طوعا عن تنفيذ أي برنامج لتصنيع أسلحة الدمار الشامل والتقدم احملـرز يف جمـال             
ويـدعو عـدم قيـام مصـر        . يةهتدئة املخاوف املتصلة بالربنامج النووي جلمهوريـة إيـران اإلسـالم          

بتقدمي تقارير إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل بعـض القلـق، لكننـا نشـيد يف الوقـت نفسـه                     
ومـن املهـم أن تبـدي       . مبا أبدتـه القـاهرة مـن تعـاون يف توضـيح املسـائل الـيت تتصـل باملوضـوع                   



A/60/126 (Part I)
 

18 05-42813 
 

اهــدة عــدم انتشــار  إســرائيل بعــض اإلرادة السياســية وأن تتخلــى عــن موقفهــا احلــايل جتــاه مع   
 .األسلحة النووية، وأن تضع مجيع أنشطتها النووية حتت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 
 اجلمهورية العربية السورية  

 ]بالعربية: األصل[
 ]٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥[

 
أكدت اجلمهورية العربية السورية يف مجيع احملافل الدولية حرصها الشديد على إنشـاء              
ــ ــة يف الشــرق األوســط    منطق ــلحة النووي ــن األس ــة م ــن يف    . ة خالي ــس األم ودعــت ســورية جمل
 حبكم شعورها باملسؤولية كعضو غري دائم يف جملـس األمـن            ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  ٢٩

إلجــراء مشــاورات حــول املبــادرة الســورية اهلادفــة إىل إنشــاء منطقــة خاليــة مــن كافــة أســلحة   
ودعـت سـورية مجيـع الـدول الصـديقة واحملبـة للسـالم إىل               . الدمار الشامل يف الشـرق األوسـط      

دعم هذه املبادرة يف سـبيل الوصـول للغايـة الـيت طاملـا سـعت إليهـا منـذ توقيعهـا علـى معاهـدة                          
 وكــذلك اتفاقيــة الضــمانات الشــاملة مــع الوكالــة  ١٩٦٨عــدم انتشــار األســلحة النوويــة عــام  

 .١٩٩٢الدولية للطاقة الذرية عام 
 قناعتــها بــأن امــتالك أيــة دولــة يف الشــرق األوســط هلــذا الســالح املــدمر  وانطالقــا مــن 

سيشكل هتديدا للمنطقة وسيعترب مصدر قلق كبري لـيس لشـعوب املنطقـة فحسـب وإمنـا لـدول                  
/ العامل أمجع، أعادت سورية طلبها بإجراء مشاورات حول مبادرهتا اليت تقدمت هبـا يف نيسـان               

زالــت   والــيت مــا٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٢٩وم  وأعيــد مناقشــتها يــ٢٠٠٣أبريــل عــام 
 .مطروحة حىت اآلن أمام جملس األمن باللون األزرق

إن سورية من خالل مبادرهتا تلك تضع آلية ختـص مشـاغل الوضـع الـراهن يف املنطقـة           
ــة وتــدعيم مســرية      ــها األســلحة النووي ــدمار الشــامل ويف مقدمت إلخالئهــا مــن مجيــع أســلحة ال

 والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، كما تدعو للضغط على إسـرائيل             السالم العادل 
إلرغامهـا علــى االنصـياع لرغبــات اجملتمـع الــدويل وتنفيـذ قــرارات األمـم املتحــدة ذات الشــأن      

 - فلسـطني  -سـورية  : ووضع حد لتطلعاهتا االستعمارية املتمثلة باحتالهلا ألراضي ثالث دول       
ســانتها النوويــة وهــي كلــها مطالــب عربيــة وإقليميــة ودوليــة وعــامال    لبنــان ولوقــف تطــوير تر 

رئيسيا من عوامل حتقيق مصداقية وعاملية معاهدة عدم االنتشـار النـووي وحتقيـق املبـدأ العـادل                  
 .املتمثل باالبتعاد عن سياسة الكيل مبكيالني
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ــدابري والترتيبــات إلقامــ     ــة الســورية تــرى أن الت ــة العربي ة املنطقــة إن حكومــة اجلمهوري
اخلالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط اليت دعت إليها قـرارات األمـم املتحـدة تتطلـب               

 :ما يلي
 الدولــة الوحيــدة يف املنطقــة الــيت متتلــك منشــآت وخمزونــا -ضــرورة انضــمام إســرائيل  

انات  إىل معاهدة حظر االنتشار النووي ووضع مجيع منشآهتا النووية حتت نظام الضـم             -نوويا  
ويتطلـب  . األسـلحة النوويـة   الشاملة للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، وإزالـة كامـل خمزوهنـا مـن           

 الذي طالـب إسـرائيل صـراحة        ١٩٨١ لعام ٤٨٧ ذلك أيضا االنصياع لقرار جملس األمن رقم      
وعلى وجه السرعة لوضع منشآهتا النووية حتت إشراف نظام ضمانات الوكالة الدوليـة للطاقـة            

 .الذرية
إن حكومة اجلمهورية العربية السورية تؤمن بـأن األمـم املتحـدة هـي اإلطـار املناسـب                   

ملباحثات جدية تتيح اجملال جلميع الدول املعنية يف الشـرق األوسـط للعمـل اجلمـاعي مـن أجـل                    
وقـد دأبـت اجلمعيـة العامـة علـى          . إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشـرق األوسـط          

 اجملتمع الـدويل بـذلك مـن خـالل اعتمـاد قرارهـا السـنوي القاضـي بإنشـاء منطقـة                      تأكيد التزام 
ــم        ــرار رق ــا الق ــدمار الشــامل يف الشــرق األوســط وآخره ــة مــن أســلحة ال ــام ٥٩/٦٣خالي  لع

٢٠٠٤. 
 


