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الفريـــق العامـــل املفتـــوح بـــاب العـــضوية املعـــين بـــالنظر يف  
أهــداف وجــدول أعمــال دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية 
الرابعة املكرسة لرتع السالح، مبا يف ذلـك إمكانيـة إنـشاء            

 جلنة حتضريية
 ، نيويورك٢٠٠٧أغسطس / آب٣١-٢٧الدورة الثالثة، 

 
  العضوية  بابتقرير الفريق العامل املفتوح  

 
 مقدمة  -أوال  

، قـررت اجلمعيـة العامــة   ٢٠٠٦ديـسمرب  /األول كـانون  ٦ املـؤرخ  ٦١/٦٠يف قرارهـا   - ١
 أهـداف ، للنظـر يف     اآلراء توافـق    أسـاس  علـى    يعمـل ،  العـضوية بـاب    فريق عامـل مفتـوح       إنشاء

 لـرتع الـسالح، مبـا يف ذلـك          املكرسـة الرابعـة   االسـتثنائية   جلمعيـة العامـة     دورة ا  أعمـال وجدول  
  اليت قدمها رئيس الفريق العامـل الثـاين        بالورقة علما   قد أحاطت و،  حتضريية جلنة   كانية إنشاء إم

ورقـات العمـل الـيت قـدمت خـالل          و)١(١٩٩٩ لعام هليئة نزع السالح     املوضوعيةالدورة  خالل  
 فـضال عـن     ٢٠٠٣  عـام   يف العـضوية   بـاب   الـثالث للفريـق العامـل مفتـوح        املوضوعيةالدورات  
 وموعــد  أعمــالجــدولو أهــداف حــول األعــضاء الــدول آراءالعــام بــشأن   األمــني تقــارير
 . لرتع السالحاملكرسةاالستثنائية الرابعة للجمعية العامة  الدورة

 املسائل التنظيمية  -ثانيا  
 افتتاح الدورات املوضوعية ومدهتا -ألف  

رس، وثـالث  مـا / آذار٢٢دورة تنظيميـة يف    املفتوح بـاب العـضوية     عقد الفريق العامل   - ٢
ــم املتحــدة،     ــر األم ــن  دورات موضــوعية يف مق ــرة م ــران٢٩ إىل ٢٥يف الفت ــه/ حزي ــن ويوني  م

__________ 
 ). A/54/42 (٤٢الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم  )١( 
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، علــى التــوايل، ٢٠٠٧ أغــسطس/ آب٣١ إىل ٢٧ مــن وأغــسطس/ آب٣ إىل يوليــه/متــوز ٣٠
 مبـا فيهـا    جلسة،   ١٥عقد الفريق العامل    هذه الدورات،    وخالل). شيلي(لفريدو اليب   أبرئاسة  
 ،اتالـدور  بـني  الفاصـلة  مشاورات خـالل الفتـرة   أيضا الرئيس وأجرى. دة واحة تنظيمي جلسة

. ٢٠٠٧ يوليـه / متـوز ٣١ يف   املعقـودة   خـالل الـدورة الثانيـة      أعمـال معتكـف   وشارك الفريق يف    
 أغــسطس،/آب ٢٨ يف  املعقــودة جلــسة خــالل الــدورة الثالثــة أيــضاالفريــق العامــل وخــصص 

 . ةاحلكومي مع املنظمات غري ةملناقشة تفاعلي
 واملـؤمترات، اجلمعيـة العامـة   شـؤون   إدارة يفنزع السالح والسالم وعمل فرع شؤون    - ٣

 .لفريق العاملل أمانة نزع السالح مبثابة شؤونومكتب 
مـــارس، أقـــر الفريـــق / آذار٢٢، املعقـــودة يف )اجللـــسة التنظيميـــة(ويف جلـــسته األوىل  - ٤

ــثالث     ــوعية الــ ــه املوضــ ــزمين لدوراتــ ــدول الــ ــل اجلــ ــوارد العامــ ــو الــ ــى النحــ ــةعلــ   يف الوثيقــ
A/AC.268/2007/CRP.1. 

 
 تكوين املكتب  -باء  

يتكــون  مكتــب الفريــق العامــل مــارس، كــان/ آذار٢٢ يف املعقــودة ، األوىلهيف جلــست - ٥
 : من ما يلي
 : الرئيس 
 ) شيلي(يب اللفريدو أ  
 : نواب الرئيس 
 )بولندا(كاتارزينا برينات   
 )السويد(كارل ماغنوس نيسري   
 ) ندونيسياإ(فيربيان روديارد   
 :املقرر 
 )املغرب (ةلطفي بوشعر  

 - سـوالي ، انتخـب الفريـق العامـل        يوليـه / متـوز  ٣٠ يف   املعقـودة ،  الـسابعة يف جلسته   و - ٦
 .مقررا) سرياليون (كبوكومو. ه جمنا
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 برنامج العمل  -جيم  
ــة،   - ٧ ــسته الثاني ــودةيف جل ــران٢٥ يف املعق ــ/ حزي ــد ، هيوني ــوح  اعتم ــل املفت ــق العام  الفري

علـى النحـو     A/AC.268/2007/CRP.2 الوثيقةعلى النحو الوارد يف برنامج عمله، العضوية باب
  :التايل

 لــــــــرتع  املكرسة الدورة االستثنائية الرابعة أعمال وجدول أهدافالنظر يف  - ١ 
 . السالح

ــةالنظــر يف  - ٢  ــشاء إمكاني ــة حتــضرييإن ــة  للــدورة االســتثة جلن نائية الرابعــة للجمعي
 .  لرتع السالحاملكرسةالعامة 

 اجلمعية العامة يف دورهتـا      املقدم إىل  باب العضوية فتوح  املتقرير الفريق العامل     - ٣ 
 .  والستنياحلادية

 
 الوثائق -دال  

 :الفريق العامل الوثائق التاليةعلى معروضا كان  - ٨
 ؛ )A/AC.268/2007/CRP.1 (عيةاملوضوللدورات املؤقت اجلدول الزمين  )أ( 
 ؛(A/AC 268/2007/CRP.2)برنامج العمل  )ب( 
ورقـة عمـل مقدمـة مـن رئـيس           :رئيسالـ مـن   املقدمـة    واألسـئلة  األفكـار بعض   )ج( 

الـــــيت أصــــــبحت   ،A/AC.268/2007/CRP.3(الفريـــــق العامـــــل املفتـــــوح بــــــاب العـــــضوية     
A/AC.268/2007/WP.1) (؛)انظر املرفق األول 

جلمعيــة العامــة ا دورة أهــدافحركــة عــدم االحنيــاز بــشأن مقــدم مــن  اقتــراح )د( 
ــة   ــتثنائية الرابعــ ــةاالســ ــسالح  املكرســ ــرتع الــ ــبحت  ؛A/AC.268/2007/CRP.4( لــ ــيت أصــ  الــ

A/AC.268/2007/WP.2) (؛)انظر املرفق الثاين 
ورقة عمل أعدها رئـيس الفريـق العامـل املفتـوح            :تأمالت وتساؤالت إضافية   )ـه( 

 ؛)انظر املرفق الثالث) ((A/AC.268/2007/WP.3 باب العضوية
ــتراتيجية  )و(  ــن األوروبيــ اس ــة :ةاألم ــاع ورق ــن  اجتم ــة م ــاد مقدم  األورويب االحت

(A/AC.268/2007/CRP.5)) ؛ )انظر املرفق الرابع 
رئـيس  ورقـة اجتمـاع قـدمها       : ختامية مقدمة من الـرئيس    واقتراحات  تأمالت   )ز( 

 ؛)انظر املرفق اخلامس ((A/AC.268/2007/CRP.6)لعضوية الفريق العامل املفتوح باب ا
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 اختتـام  لـدى عـدم االحنيـاز     حركـة    املقدمـة مـن    اخلتاميـة  التأمالت والتوصيات  )ح( 
 عمـل ورقة   - ٦١/٦٠ مبوجب القرار    املكلف باب العضوية الفريق العامل املفتوح    اجتماعات  

ــن   ــة مــ ــة مقدمــ ــدم حركــ ــاز عــ ــيت؛A/AC.268/2007/CRP.7(االحنيــ ــة   الــ ــبحت الوثيقــ  أصــ
A/AC.268/2007/WP.4) (انظر املرفق السادس .( 

 
  عمالتنظيم األ -ثالثا  

 أن يـنظم  ، قـرر الفريـق العامـل        ٢٠٠٧ يونيه/ حزيران ٢٥ يف   املعقودةيف جلسته الثانية     - ٩
 ملناقــشة أهــداف وجــدول ٦١/٦٠وارد يف قــرار اجلمعيــة العامــة وفقــا لتفــويض حمــدد أعمالــه 

معيــة العامــة االســتثنائية الرابعــة املكرســة لــرتع الــسالح، مبــا يف ذلــك إمكانيــة  أعمــال دورة اجل
لـدورة  ا أعمـال  وجـدول    أهـداف  يف   على أن ينظـر أوال    واتفق الفريق   . تحضرييةاللجنة  الإنشاء  

 .  لرتع السالحاملكرسةالرابعة االستثنائية 
، استمع الفريق العامـل      الثانية جلستهوخالل الوقت املخصص للتعليقات العامة خالل        - ١٠

) باســم جمموعــة ريــو(ة اجلمهوريــة الدومينيكيــ:  هبــا ممثلــو البلــدان التاليــةأدىل إىل بيانــات عامــة
مجهوريـة كوريـا،    و) األورويبباسـم االحتـاد      (وأملانيـا )  حركـة عـدم االحنيـاز      باسم(ندونيسيا  إو

 . والربازيلميةاإلسال إيران، ومجهورية ) اجلديدائتالف الربنامج باسم(واملكسيك 
 

 امتة اخل -رابعا  
ـــ  - ١١ ــا لوالي ــق ةوفقـ ــوارد الفريـ ــرار ةالـ ــة   يف قـ ــة العامـ ــق، خـــصص٦١/٦٠اجلمعيـ   الفريـ
جلسة للنظر يف أهداف وجدول أعمـال دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية الرابعـة املكرسـة                   ١٤

وراق عمـل    أ عـدة الـرئيس   وأعـد   . طـوال اليـوم   معتكـف   أعمـال   كما شـارك يف     . لرتع السالح 
ويف الـدورة الثالثـة،     . الفريق العامـل أيـضا املقترحـات الـيت قدمتـها الوفـود            على    معروضا وكان

يف  توافـق  ومل يتوصل الفريق العامـل إىل  .(A/AC.268/2007/CRP.6) اجتماعقدم الرئيس ورقة   
ع علــى أهــداف وجــدول أعمــال دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية الرابعــة املكرســة لــرت    اآلراء 
 وأكـد . اآلراءمزيـد مـن النقـاش وتبـادل     باحلاجـة إىل إجـراء    أقّر الفريق العامل  أنبيد  . السالح

 .ا اجلمعية العامة للنظر فيهإىل املسألة إحالةالفريق العامل على ضرورة 
ــائق املدرجــة يف الفقــرة   املــذكور بتقريــرهرفــق ي أن أيــضاوقــرر الفريــق العامــل   - ١٢  ٨الوث

 ؛ جمموعــة مــن الوفــودأو وفــد أيالــرئيس دون املــساس مبواقــف عمــل  اقوقــدمت أور. أعــاله
 . وال متثل توافقا يف اآلراءال متثل موقفا تفاوضيا و يتحمل املسؤولية الكاملة إزاءها فهو
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  العضوية  باباعتماد تقرير الفريق العامل املفتوح -خامسا  
 - ســوالياملقــرر عــرض ، أغــسطس/ آب٣٠ يف املعقــودة ،يف اجللــسة الرابعــة عــشرة - ١٣
 علـى اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا           مشروع تقريـر الفريـق العامـل       ،)سرياليون (كبوكومو. ه ج منا

 .(A/AC.268/2007/CRP.8) احلادية والستني
مـشروع  ، اعتمـد الفريـق      أغـسطس / آب ٣١ يف   املعقـودة  ،ويف اجللسة اخلامـسة عـشرة      - ١٤

 . التقرير بتوافق اآلراء
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 املرفق األول
 

 بعض األفكار واألسئلة مقدمة من الرئيس  
 

 ورقة عمل مقدمة من رئيس الفريق العامل املفتوح باب العضوية 
وإمنـا هـي حماولـة    .  هتـدف إىل بـدء عمليـة صـياغة       ليست ورقـة  هذه  : إخالء مسؤولية  

ــا حــادا يف       متواضــعة لتقــدمي بعــض األفكــار لبــدء مناقــشة دبلوماســية بــشأن مــسألة تلقــى تباين
بدءا من احلاجـة لعقـد الـدورة االسـتثنائية الرابعـة املكرسـة              ( النظر بني الدول األعضاء      وجهات

 .ومن املؤكد أن ما تقوله مفتوح للنقاش) لرتع السالح واجلدوى السياسية هلا
، وهــي الــدورة ١٩٧٨أصــدرت الــدورة االســتثنائية العاشــرة للجمعيــة العامــة يف عــام   • 

تؤكـد فيهـا جمـددا      .  مهمـة  )١(ع الـسالح، وثيقـة ختاميـة      االستثنائية األوىل املكرسـة لـرت     
وحتدد عددا مـن    ) بعضها يعود إىل النظام األساسي لعصبة األمم      (بعض املبادئ العاملية    

مـن جهـة أخـرى، أجنـزت أهـداف مهمـة            . األهداف ما زالت صاحلة حـىت يومنـا هـذا         
 .)٢(وردت يف الوثيقة

وإذا أردنا لـه    . آلراء هو وثيقة ملزمة سياسيا    الذي اختذ بتوافق ا   ) ١٠-دإ (٢إن القرار    • 
أن حيــافظ علــى قيمتــه كربنــامج عمــل سياســي يف بــدايات القــرن احلــادي والعــشرين    

 . فيجب أن جندد دعمنا السياسي له
تعكـس الوثيقـة اخلتاميـة لـدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية العاشـرة نوعـا مـن التـشاؤم             • 

ب الباردة إىل ذروهتا وبينما ال تزال بعض معـايري          واالستعجال الناجم عن وصول احلر    
. ٢٠٠٧األمن الـدويل وظـواهره، فإننـا جنـد أنفـسنا يف وضـع سياسـي خمتلـف يف عـام                  

 .١٩٧٨فاحتمال حدوث مواجهة نووية عاملية أصبح اليوم أقل مما كان عليه عام 
ــدو         •  ــستمد ال ــي أن ت ــه؛ وينبغ ــديات خاصــة ب ــدات وحت ــسم الوضــع احلــايل بتهدي رة يت

وحنـن  . االستثنائية الرابعة رصيدها السياسي والعملي من هذه التهديـدات والتحـديات          
ــالقرار      ــا ب ــد التزامن ــادة تأكي ــاج إىل دورة اســتثنائية إلع ــع ال حنت ، )١٠-دإ (٢يف الواق

ــة العامــة يف جلــسة عامــة أن يفــي هبــذا الغــرض احملــدود       فمــن شـــأن قــرار مــن اجلمعي
 . أمهيته برغم

__________ 
 ).١٠-دإ (٢القرار  )١( 
ائيـة، معاهـدة     األسلحة التقليدية، معاهدة القوات املسلحة التقليدية يف أوروبا، اتفاقية األسـلحة الكيمي            اتفاقية )٢( 

 .احلظر الشامل للتجارب النووية
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لوثيقة اخلتامية للـدورة االسـتثنائية الرابعـة بـسلطة سياسـية موازيـة، ينبغـي                لكي حتظى ا   • 
ولـذا جيـب أن حتظـى بتوافـق     . أن تلتف حوهلا الدول األعضاء يف األمم املتحـدة مجيعـا          

وأن تــضيف قيمــة جديــدة ملــا أجنــز يف   ) مبــا يف ذلــك األطــراف الرئيــسية كافــة (كــبري 
 .الدورة االستثنائية األوىل

دة عدم انتشار األسلحة النووية حجر الزاويـة لألمـن الـدويل، لكـن نظامهـا                تظل معاه  • 
والرئيس مقتنـع بـأن مواجهـة نـزع الـسالح           . القانوين يتعرض لضغوط سياسية متزايدة    

ألن منع االنتشار النووي ونـزع      : النووي مبنع االنتشار النووي يعكس ازدواجية زائفة      
 . السالح النووي وجهان لعملة واحدة

 اختبارا حامسا لـدعم الـدول       ٢٠١٠ن شأن املؤمتر االستعراضي الذي سيعقد يف عام         م • 
وسـيتطلب حـدوث إخفـاق    . األطراف السياسي ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة    

واجلمعيـة العامـة    . آخر عالجات سياسية يتعني االتفاق عليها بشكل متعـدد األطـراف          
شرعية سياسـية وسـلطة قانونيـة متكنـها     هي أهم أجهزة األمم املتحـدة، حيـث حتظـى بـ      

 . من متثيل أعضاء األمم املتحدة مجيعا
وهتـدف  . ستقرر اجلمعية العامـة أهـداف الـدورة االسـتثنائية العاشـرة وجـدول أعماهلـا                • 

 إىل تيـسري    - والـذي ال يعـد دورة اسـتثنائية مـصغرة            -اجتماعات هذا الفريق العامـل      
وكان الفريق العامـل قـد أخفـق يف اجتماعاتـه           . لصددما تقرره اجلمعية العامة يف هذا ا      

ــة عــام    ٣٠٠٢عــام  ــع بــأن تكــرار جترب ــرئيس مقتن  ٢٠٠٣ يف التوصــل إىل توافــق؛ وال
 .أخطر من اختبار هنج جديد

ستتطلب الدورة االستثنائية الرابعـة دعمـا سياسـيا هـائال مـن األطـراف الرئيـسية ومـن                    • 
لــرئيس أن هــذا الــدعم الكــبري ميكــن أن   ويــرى ا. أعــضاء األمــم املتحــدة بــصفة عامــة  

 .يتحقق تدرجييا، فأي خطوة تقطع مهما كانت بسيطة تشكل جناحا كبريا
إذا عملنا جبدية على حشد مزيد مـن الـدعم الـسياسي للـدورة االسـتثنائية الرابعـة فـإن                • 

فمـــن املؤكـــد أن . مـــن املستـــصوب جتنـــب بعـــض العناصـــر اخلالفيـــة غـــري الـــضرورية
ومـن املمكـن متامـا التركيـز     .  قائمة، لكنها ليست متساوية يف جمملـها    اخلالفات ستظل 

أوال على حتديـد نقـاط االلتقـاء مـع االعتـراف بـأن أوجـه االخـتالف سـتظل موجـودة              
 ).وعلى أي حال فإن االختالف هو سبب وجود الدبلوماسية(
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 بعض األسئلة لألسبوع األول  
األحـداث،  (لـب تقوميـا سياسـيا للواقـع     إن أي عملية اسـتعراض متعـددة األطـراف تتط        • 

 . وقد تتباين الدول األعضاء أو ختتلف يف تفسرياهتا) الظاهــر، املؤسسات، السياسات
 ؟هل ينبغي أن تشمل الدورة الرابعة االستثنائية بالضرورة عملية مراجعة
 ؟هل عملية املراجعة ضرورية إذا كان األمر يتصل بصك غري ملزم قانونا

 ؟قيق التوافق الضروري إلجناح الدورة االستثنائيةهل ستخدم حت
إذا أردنا للدورة االستثنائية الرابعـة أن تكـون تطلعيـة، فإنـه ينبغـي أن تواجـه هتديـدات               • 

وإمنـا يـستجيب لتـصورات أمنيـة        : فرتع السالح ال ينـشأ مـن فـراغ        . وحتديات جديدة 
 .ولسيناريوهات إقليمية وعاملية

 ؟ت اليت تدخل يف نطاق عمل الدورة االستثنائيةما هي التهديدات والتحديا
وكيف ميكن أن تسهم الدورة االستثنائية الرابعة يف اجلهود الدوليـة الراهنـة الراميـة إىل التعامـل            

 ؟هذه التهديدات والتحديات) بعض(مع 
ورمبــا يكــون منــع . ينبغــي العــودة إىل بعــض التحــديات القدميــة والــيت مــا زالــت قائمــة  • 

ويعتقــد الــرئيس أن . لنــووي ونــزع الــسالح النــووي أبــرز هــذه التحــديات  االنتــشار ا
الدورة االستثنائية الرابعة إذ تدفع قـدما الـسبل املتعـددة األطـراف جيـب أن تعتـرف يف                  
الوقت نفسه باإلجنازات السابقة واحلالية الـيت حتققـت يف جمـايل نـزع الـسالح النـووي                  

 .ومنع االنتشار النووي بوصفها حقيقة جمردة
 ميكـن للـدورة االسـتثنائية الرابعـة أن تقـضي علـى االزدواجيـة الزائفـة بـني نـزع الـسالح                        كيف

 ؟ومنع االنتشار
كيف ميكن للدورة االستثنائية الرابعـة أن تـساعد يف دفـع اجلهـود الـسابقة واحلاليـة حنـو حتقيـق                      

 ؟نزع السالح النووي
منـع  (جلماعيـة املبذولـة حاليـا لتحقيـق        كيف ميكن للدورة االستثنائية الرابعة أن تـدعم اجلهـود ا          

 ؟)٣()االنتشار النووي واالنتصاف له يف بعض احلاالت

__________ 
ختفيض العدد اإلمجايل للـرؤوس النوويـة؛ الـتخلص مـن أنـواع معينـة             : ميكن تلخيص هذه اإلجنازات فيما يلي      )٣( 

قاذفــات القنابــل (مــن األســلحة النوويــة؛ وقــف تــشغيل نظــم األســلحة النوويــة؛ عــدم جتديــد نظــم األســلحة   
 ). يف جنوب أفريقيا واجلماهريية العربية الليبية(الربامج النووية ؛ التخلي عن )االستراتيجية
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ــات         •  ــات وآلي ــشأت هيئ ــسالح وأن ــرتع ال ــازا ل ــتثنائية األوىل جه ــدورة االس نظمــت ال
ومـع أن هنـاك أسـبابا لالعتقـاد بـأن هـذه اهليئـات خـدمتنا         . زالـت قائمـة حـىت اآلن       ما

 رمبــا بــسبب املبالغــة يف تطبيــق -لــذي أصــاب بعــضها علــى حنــو جيــد، فــإن اجلمــود ا 
 . فتح الباب أمام ظهور مقترحات ملراجعة أساليب عملها-قاعدة التوافق 

هل ينبغي أن تويل الدورة االستثنائية الرابعة اهتماما خاصـا جلهـاز نـزع الـسالح حبيـث يـصبح                    
 ؟حتديثه وإضفاء طابع دميقراطي عليه أحد األهداف الرئيسية للدورة

 ؟ما هي اهليئات واآلليات اليت حتتاج اهتماما خاصا
هل ينبغي أن تضع الدورة االستثنائية الرابعة حـدودا لقاعـدة التوافـق وأن تقـصر تطبيقهـا علـى                    

 ؟املسائل املوضوعية
 .شجعت الدورة االستثنائية األوىل مشاركة اجملتمع املدين والرأي العام • 

 الرابعة آليات وقواعد إجرائية لـضمان املـشاركة املنتظمـة       هل جيب أن تنشئ الدورة االستثنائية     
ــسالح       ــرتع الـ ــدة لـ ــم املتحـ ــات األمـ ــشطة هيئـ ــدين يف أنـ ــع املـ ــال يف  (للمجتمـ ــو احلـ ــا هـ كمـ

 ؟)األخرى هيئاهتا
 ؟ما هي أفضل اهليئات تأهيال ملشاركة اجملتمع املدين

 



A/AC.268/2007/2
 

10 07-49484 
 

 املرفق الثاين
 

بشأن أهـداف الـدورة االسـتثنائية       االقتراح املقدم من حركة بلدان عدم االحنياز          
 الرابعة املكرسة لرتع السالح

 
 :ينبغي أن تشمل أهداف الدورة االستثنائية الرابعة، يف مجلة أمور، ما يلي 

 دولية فعالة؛مراقبة العمل من أجل بلوغ هدف نزع السالح العام والكامل يف ظل  • 

ح وصــلتها بــصون الــسلم واألمــن  تقيــيم احلالــة الدوليــة الراهنــة يف ميــدان نــزع الــسال  • 
 الدوليني؛

فـضال عـن    على حنو شـامل ودقيـق،       ،  جراء نقاش واستعراض  إلاختاذ التدابري الضرورية     • 
كافة القضايا املتعلقة بـرتع الـسالح واألمـن الـدويل، مبـا فيهـا قـضايا األسـلحة                   لتقييم،  

دم االنتـشار مـن     النووية، وسائر أسلحة الدمار الشامل واألسلحة التقليديـة وقـضايا عـ           
   مجيع نواحيها، وآلية نزع السالح؛

بـاإلجراءات الـيت    فيما يتصل   التصدي هلا   حتديد التحديات والعقبات، وطرق ووسائل       • 
يف املستقبل بشأن القضايا املتعلقة برتع السالح وعدم االنتشار، هبـدف وضـع             ستتخذ  

لـسالح، مبـا يف ذلـك احتمـال     وثيقة ختامية للدورة االسـتثنائية الرابعـة املكرسـة لـرتع ا       
 وضع برنامج للعمل؛

الـدورة االسـتثنائية    احملـددة خـالل     إعادة تأكيد املبادئ التوجيهية واملبادئ واألولويات        • 
األوىل املكرسة لرتع السالح، وتقييم مـدى تنفيـذها، ومراعـاة إمكانيـة حتديـد مبـادئ                 

   توجيهية وتدابري عملية إضافية فيما يتصل برتع السالح؛

لألمـم املتحـدة وعلـى      اهلـام   القيام، وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة، بالتـشديد علـى الـدور                 • 
مسؤوليتها األساسية يف ميدان نزع السالح، واملضي يف تعزيز آليـة نـزع الـسالح الـيت       

 أنشأهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العاشرة؛

 تــوفري األمــن، دون أي انتقــاص، لكافــة  تــشجيع االســتقرار الــدويل القــائم علــى مبــدأ  • 
   الدول؛

 تشجيع التعددية يف جمال نزع السالح، وتعزيز التعاون على مجيع األصعدة؛ • 
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الــدورة أعمــال االقتــراح املقــدم مــن حركــة بلــدان عــدم االحنيــاز بــشأن جــدول    
 االستثنائية الرابعة املكرسة لرتع السالح

 
 :ة االستثنائية الرابعة، يف مجلة أمور، ما يليينبغي أن يشمل جدول أعمال الدور 

ــة االســتثنائية العاشــرة، وهــي أول دورة       •  ــة العام ــدورة اجلمعي ــة ل ــة اخلتامي ــذ الوثيق تنفي
 استثنائية تكرس لرتع السالح

احلالــة الدوليــة منــذ انعقــاد الــدورة االســتثنائية األوىل، وعهــد مــا بعــد احلــرب البــاردة،  • 
 د العاملي واإلقليمي ودون اإلقليميواالجتاهات على الصعي

 األسلحة النووية • 

 نزع السالح النووي -  

 عدم االنتشار النووي -  

 املناطق اخلالية من األسلحة النووية -  

 إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط -  

 الضمانات األمنية -  
 األسلحة النووية غري االستراتيجية -  
 اخلطر النووي -  
 معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية -  
 معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية -  

 أسلحة الدمار الشامل األخرى • 

 األسلحة الكيميائية -  

 األسلحة البيولوجية -  
حظـر اســتحداث وصـنع أنــواع جديــدة مـن أســلحة الـدمار الــشامل ومنظومــات      -  

 جديدة لتلك األسلحة 

 القذائف • 
  منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي  • 
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 األسلحة التقليدية • 

 االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة -  
 مبا فيها األسلحة الـيت ميكـن اعتبارهـا مفرطـة الـضرر              ،األسلحة التقليدية األخرى   -  

 أو عشوائية األثر 
 األلغام املضادة لألفراد -  
 األسلحة التقليدية املتطورة -  
 نزع السالح واألمن اإلقليميان • 

 نزع السالح اإلقليمي -  
  تعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط -  
 سن اجلوار واالستقرار والتنمية يف جنوب أوروباُحوصون األمن الدويل  -  
 ل التسلحتدابري بناء الثقة، مبا فيها الشفافية يف جما • 
 تعزيز التعددية يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار • 
 آلية نزع السالح • 

 اللجنة األوىل التابعة للجمعية العامة -  
 مؤمتر نزع السالح -  
 هيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة -  
 ةكز اإلقليميااملر -  
 إدارة شؤون نزع السالح  -  
 ائل نزع السالحاجمللس االستشاري ملس -  
 أفرقة اخلرباء احلكوميني -  
 معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح -  
 برنامج األمم املتحدة لزماالت نزع السالح -  
 الصلة بني نزع السالح والتنمية • 
 استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية • 
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 تدابري أخرى لتشجيع نزع السالح • 
  نزع السالح وعدم االنتشاريلالتثقيف يف جما -  
 برنامج األمم املتحدة ملعلومات نزع السالح -  
 التعاون مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية -  
 املسائل املتصلة برتع السالح واألمن الدويل • 

التطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمـن            -  
  الدويل 

 صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السالح وحتديد األسلحةعند مراعاة املعايري البيئية  -  
 دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح -  
 منع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار الشاملإىل التدابري الرامية  -  
 حتوطيد السالم من خالل تدابري عملية لرتع السال -  
 مفاهيم نزع السالح ومصطلحاته • 
 برنامج عمل متفق عليه • 
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 الثالثاملرفق 
  تأمالت وتساؤالت إضافية  
 ورقة عمل أعدها رئيس الفريق العامل املفتوح باب العضوية   

 
ناقــشنا خــالل األســبوع األول الجتمــاع فريقنــا العامــل أفكــارا تتعلــق بنطــاق أهــداف  • 

حنط باملوضـوع مـن مجيـع    وبالطبع مل  .عة املكرسة لرتع السالحالدورة االستثنائية الراب
 . حتركنا يف االجتاه الصحيحاولكنجوانبه، 

العمل اجلماعي واستطعنا احلفـاظ عليـه، وهـذا         اعتبار، متكنا من هتيئة مناخ      فوق كل   و • 
  .آلية نزع السالحيف إطار بناء الثقة ليف حد ذاته تدبري ضروري للغاية 

ــا انومك •  مــن الكتلــة احلرجــة  انــضافت إىل لنقــاش التفــاعلي مــن إدراك نقــاط تقــارب  ّن
  .لتأييد السياسي الذي حنتاجه لعقد دورة استثنائية رابعة مكرسة لرتع السالحا

 جـدول أعمـال دورة  بشأن نقاط تقارب إضافية    إجياد  وسنحاول خالل أسبوعنا الثاين      • 
 .استثنائية رابعة مكرسة لرتع السالح

 
 ألسبوع الثاينلتساؤالت لبعض ا  

رتع الـسالح   لـ هناك درجة من التداخل وعدد مـن أوجـه التـشابه بـني القـانون الـدويل                   • 
فقـد  . البـشر أمـن   يف جمـال    ولويـات   األيتـصل ب  وخباصة فيما   . والقانون اإلنساين الدويل  

 “أسلحة دمـار شـامل    ”وصف األمني العام السابق كويف عنان األسلحة الصغرية بأهنا          
 .خسائر فادحة يف األرواحُتحدثه من ما بسبب 

بطريقـة غـري    فهل يتعني أن يكون انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتصنيعها ونقلها            
 ؟ االستثنائية الرابعةبندا ذا أولوية يف جدول أعمال الدورةمشروعة 

باعتبارهـا بنـودا    الفرعيـة  خملفات احلرب، والـذخائر    من   إدراج األلغام، واملتفجرات  يتعني  وهل  
 ؟ االستثنائية الرابعةمستقلة يف جدول أعمال الدورة

أدت يف  ثورة املعلوماتية عددا هائال مـن فـرص التقـدم والتنميـة، و            الالعوملة و وأوجدت   • 
ــه إىل ظهــور مــواطن ضــعف    عتمــاد الااتــسع نطاقهــا بفعــل تزايــد  جديــدة الوقــت ذات

االقتـصادات  ار الـسيربية أن ختـل ال ب       ومـن شـأن األخطـ     . تبادل علـى الـصعيد العـاملي      امل
  .أيضا بأمن البشر يف كل مناطق العامل فحسب، بل املاليةالنظم  أو

  ؟السيربيمسألة األمن االستثنائية الرابعة  تتناول الدورة  يتعني أنفهل
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األمـن  سـيكون األنـسب للتـصدي لألخطـار الـيت هتـدد       وما نوع الصك املتعدد األطراف الذي  
  ؟السيربي

تتطـور بأسـرع وتـرية وتنتـشر علــى     أسـلحة  الـراجح منظومـات   القـذائف علـى   تـشكل   • 
منظومـات الـدفاع    وتعتـرب   . بشأهناوال يوجد حاليا أي صك ملزم قانونا        . أوسع نطاق 

 .، هتديدا خطريا للطريان املدين)يف حال وقوعها يف أيد آمثة(اجلوي احملمولة 

 االسـتثنائية   ندا ذا أولوية يف جـدول أعمـال الـدورة         فهل يتعني إدراج انتشار القذائف باعتباره ب      
 ؟الرابعة
  ؟نتشار القذائفاألفضل للتصدي العياري املنهج الوما 

منظومـات الـدفاع    مثـل   (نواع معينـة مـن القـذائف        أوال بالتصدي أل  وهل من املستصوب البدء     
  ؟)اجلوي احملمولة

غـىن عـن     وال. ا وملحـ  ا رئيـسي  ايـ  عامل ياحتـد يشكل  اإلرهاب  أن  قد أقر اجملتمع الدويل     و • 
اســتعمال اإلرهــابيني أســلحة للحيلولــة دون  األطــراف ة متعــددةوقائيــاختــاذ إجــراءات 

 . عموما ةأسلحة رئيسيمنظومة أو أي  األسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصال

ل مـسألة منـع اسـتعمال أسـلحة الـدمار الـشام           االسـتثنائية الرابعـة     فهل يتعني أن تتنـاول الـدورة        
ــصال   ــائل إيـ ــات  ووسـ ــلحة ومنظومـ ــة يف     األسـ ــدا ذا أولويـ ــا بنـ ــسية باعتبارهـ ــلحة الرئيـ األسـ

 ؟األعمال جدول
أهــداف اتفاقيــة حلظــر األســلحة اإلشــعاعية  االســتثنائية الرابعــة أن تنــاقش الــدورة يــتعني وهــل 
 ؟ ا هلا أساسياوإطار
ــال أ  •  ــدو احتمــ ــارجي  ويبــ ــضاء اخلــ ــسليح الفــ ــح ن تــ ــام أوضــ ــه يفم ٢٠٠٧يف عــ  نــ

  .١٩٧٨ عام

ا ذا أولويـة يف جـدول       دفهل يتعني أن يكون منع حدوث سباق تـسلح يف الفـضاء اخلـارجي بنـ               
 ؟ االستثنائية الرابعةأعمال الدورة

الـيت أنـشأهتا صـكوك نـزع الـسالح،          الـنظم   ضـوابط التـصدير دعـم       ويقصد من فـرض      • 
، واملــواد ة األســلحســيما منــع اســتعمال أســلحة الــدمار الــشامل، ووســائل إيــصال وال

وهنــاك مبــادرات . اجلهــات مــن غــري الــدولجانــب والتكنولوجيــات ذات الــصلة مــن 
من قبيـل مبـادرة منتـدى التعـاون         (جيري تنفيذها   األطراف  متعددة  متعددة اجلنسيات و  

 .)االقتصادي يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ أو إعدادها
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ــدا     ــا بنـ ــصدير باعتبارهـ ــوابط التـ ــتعني إدراج ضـ ــل يـ ــستقالفهـ ــدورة  مـ ــال الـ ــدول أعمـ  يف جـ
 ؟الرابعة االستثنائية

أثبتــت فقــد . تــدابري بنــاء الثقــة تعــد األداة األساســية لدبلوماســية نــزع الــسالح  ومتثــل  • 
ويف عــصر جمتمــع املعلومــات . اإلطــارين العــاملي واإلقليمــيقيمتــها الــسياسية اهلائلــة يف 
 الــدوليني مــن ظــواهر وض الــسالم واألمــنقــمــا يملواجهــة  هاوالعوملــة، ميكــن اســتخدام

 .ثقافيةأو حىت سياسية 

 ؟ االستثنائية الرابعةتدابري بناء الثقة بندا ذا أولوية يف جدول أعمال الدورةاعتبار فهل يتعني 
 ؟ جديدة“ثقافية” بناء ثقةبتدابري “الكالسيكية”بناء الثقة وهل ُيمكن إكمال تدابري 
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 املرفق الرابع
 

 يةاألوروب األمن استراتيجية  
 أفضل عامل يف آمنة أوروبا  
 ورقة اجتماع مقدمة من االحتاد األورويب  
  ٢٠٠٣ديسمرب /األول كانون ١٢، لبروكس  
 مقدمة  

مـن  فتـرة  فقـد حلـت    .أكثـر حريـة  وال   أمنـاً أكثـر و أكثـر ازدهـارا،  قط أوروبا مل تكن  
النـصف  يف شـهدته  الـذي  عنـف   حمل الالتاريخ األورويب مل يسبق هلا مثيل يف ستقراراالسالم وال

 .القرن العشرين  مناألول
ل العالقــات بــني دولنــا، حــّوقــد  ف.التطــور اذهلــ ا حمــوراألورويب االحتــاد وكــان إنــشاء 

ــا  ــاة مواطنين ــزم .وحي ــدان  الوتلت ــةبل ــسوية األوروبي التعــاون مــن خــالل  بالرتاعــات ســلميا و  بت
 والدميقراطيـة   لـسيادة القـانون  زايـد املتنتـشار  شهد االوخالل هذه الفترة،  .املشتركة املؤسسات

 وإن . واالســـتقراربـــاألمندميقراطيـــة حيويـــة تتـــسم  إىل أنظمـــة اســـتبدادية أنظمـــة  مـــنحتـــوال
 .يسودها السلم أمرا واقعا قارة موحدةاحللم بجتعل  املتتاليةالتوسعات 

ــا يف التكامـــل   أدت وقـــد  ، األورويب األمـــنو األورويبالواليـــات املتحـــدة دورا حامسـ
هنايـة احلـرب البـاردة الواليـات        قـد جعلـت      و .حلف مشال األطلـسي   منظمة  صة من خالل    وخا

يوجــد بلــد قــادر علــى معاجلــة  أنــه ال بيــد  .عــسكرية فاعلــةكجهــة  مهــيمن موقــعاملتحــدة يف 
 .مبفردهنواجهها اليوم   اليتاملعقدةاملشاكل 

صراع يف البلقـان  انـدالع الـ   فلم يكن .أمنيةوحتديات   تواجه هتديداتوال تزال أوروبا 
 مـن  منطقـة  مل تـسلم أي خـالل العقـد املاضـي،     و.مـن قارتنـا    احلـرب مل ختتـف  بـأن  إال تـذكرياً 
  ولـيس بـني   الدولداخلتندلع معظم هذه الصراعات كانت و .مسلح صراعنشوب العامل من 

 .من املدنيني معظم الضحاياكان ، والدول

ينتجـون   نـسمة مليـون   ٤٥٠ مـن  ثـر فيهـا أك  دولـة  ٢٥  يـضم ومبـا أن االحتـاد األورويب   
 أن فـال بـد  ، األدواتواسـعة مـن    جمموعـة  ولـديها ، اإلمجـايل  العامل من الناتج القومي إنتاجربع 

  يفأوروبيـة قـوات   مت نـشر   املاضـي  العقـد   ويف.جهـة فاعلـة يف العـامل    األورويباالحتـاد  يكـون  

 وإن . الدميقراطيـة ة الكونغـو  وتيمـور الـشرقية ومجهوريـ   أفغانـستان  أماكن بعيدة مثل يفاخلارج  
جهة فاعلـة   جيعلنا األورويبلالحتاد   وتعزيز التضامن املتبادلاألوروبيةالتقارب املتزايد للمصاحل 
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 األمــن مــستعدة لتقاســم مــسؤولية أوروبــا  تكــون وينبغــي أن. أكــربفعاليــةب وصداقيةمبــ تتمتــع
 .فضلأبناء عامل  يف واملشاركةالعاملي، 

 
  التحديات العاملية والتهديدات الرئيسية: منية األالبيئة - أوال 

 التحديات العاملية  

  اجلوانـب فيهـا  الـيت تـرتبط   احلـدود  انفتـاح  ازديـاد ببعـد احلـرب البـاردة     مـا بيئـة  تتسم  

واالسـتثمار، وتطـوير    تـدفقات التجـارة   فقد أدت .ال ينفصم ارتباطا لألمنالداخلية واخلارجية 
 واعتـرب  .إىل العديد مـن الـشعوب  واالزدهار   احلريةإىل جلب راطيةالدميقالتكنولوجيا، وانتشار 

أداء  زيـــادة نطـــاق إىلأدت هـــذه التطـــورات و . والظلـــمســـبب لإلحبـــاط العوملـــة أن آخـــرون
وبالتـايل   - مـن اعتمـاد أوروبـا   زادت قـد  و . الدوليـة الـشؤون  يف دورا احلكومية اجلماعات غري
والطاقــة واملعلومــات وغريهــا مــن   يف جمــاالت النقــلة مترابطــبــىن حتتيــة  علــى-قابليتــها للتــأثر 

 .اجملاالت
يف  ٩٠ماليـني شـخص حـتفهم يف احلـروب،      ٤  يقرب مـن لقي ما، ١٩٩٠منذ عام و 
ــة ــدنيني  املائ ــن امل ــهم م ــادر. من ــن   وغ ــر م ــون شــخص   ١٨ أكث ــاململي ــارهم نتيجــة  يف الع  دي

 .اتللصراع

 ويــثريانشــديدة واملــرض معانــاة الفقــر يــسبب العــامل النــامي،   مــن بلــدانالكــثرييف و 
 ٢ نصف سكان العامل على أقـل مـن   أي مليارات نسمة، ٣ ويعيش زهاء .ملحة أمنيةشواغل 

  ويعد مـرض اإليـدز     .التغذية سنويا من اجلوع وسوء      نسمة  مليون ٤٥وميوت  .  يورو يف اليوم  
وميكـن أن  . جملتمعـات ا  ويساهم يف اهنيـار البشرية تدمريا يف تاريخ األوبئةكثر أ من حاليا واحدا

 أكثـر فقـراً اآلن     جنوب الصحراء     وأصبحت أفريقيا  .وهتدد العامل أمراض جديدة بسرعة    تنتشر  
املــشاكل بالفــشل االقتــصادي يــرتبط حــاالت كــثرية،  ويف . ســنوات١٠ عليــه قبــل تممــا كانــ

 .العنيفةالسياسية والصراعات 

 فيهـا ، مبـا  فقـط التحتيـة   البنيـة  مرتـدّ  الـصراعات ال  ف. للتنميـة ا مـسبق ا شـرط يعد األمنو 
 وجتعـل ممارسـة   ،وتـردع االسـتثمار   ،اجلرميـة   أيـضا علـى   تـشجع بـل  االجتماعيـة؛  التحتيـة البنيـة  

واملنـاطق يف دوامـة الـصراع     عـدد مـن البلـدان    وقـد وقـع   .النشاط االقتصادي العادي مستحيال
 . والفقراألمنوانعدام 

تفاقم يسـ  الـذي  - وخاصة امليـاه  - الطبيعيةعلى املوارد  التنافسومن احملتمل أن يؤدي  
حــدوث  مزيــد مــن االضــطرابات و وقــوعإىل خــالل العقــود املقبلــة،    االحتــرار العــاملينتيجــة

 . يف خمتلف املناطقهجرة حركات
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كـرب  أأوروبـا   إذ إن .ألوروبـا   بالنـسبة خـاص  االعتمـاد علـى الطاقـة مـصدر قلـق     وميثل  
 مـن اسـتهالك الطاقـة    يف املائـة  ٥٠ الـواردات قرابـة   لوتـشك  .مـستورد يف العـامل للـنفط والغـاز    

معظم واردات الطاقة مـن اخللـيج        وتأيت   .٢٠٣٠ يف عام    يف املائة  ٧٠ إىل  ذلك وسيصل .اليوم
 .أفريقياوروسيا ومشال 

 
 التهديدات الرئيسية  

  بـل أصـبحت  . اآلنغـري حمتمـل   أي دولة عضو   علىعدوان واسع النطاق    شن  أضحى   
 .إمكانية التنبؤ هبا أقل احتماال وضوحا ووأقلهتديدات جديدة أكثر تنوعا  آلنتواجه ا أوروبا

 إىليسعى و؛ باهظة للخطر؛ ويفرض تكاليف حياة البشر  اإلرهابضيعّر: اإلرهاب 

ــا،  االتقــويض  ــدا اســتراتيجيا ويــشكلنفتــاح والتــسامح يف جمتمعاتن ــا  هتدي ــا علــى متنامي  أوروب
شبكات بـ  وتـرتبط  ،تصبح جيـدة التمويـل   اإلرهابيةحلركات اعلى حنو متزايد   وبدأت.بأسرها

 . جسيمةإصابات إليقاع الستخدام عنف غري حمدود على استعداد وأضحت، إلكترونية
 تطرف ديـين  رتبط ب وت اعاملية من حيث نطاقه   أصبحت   اإلرهاب موجة من     أحدث إن 
األزمــات و  التحــديث النامجــة عــنتــشمل الــضغوط،  معقــدةأســباب عــن  وهــو ناشــئ.عنيــف
  الـشباب الـذين يعيـشون يف    بالغربة الـذي يعتـري  واإلحساسالسياسية، و ة واالجتماعيالثقافية

 . جزء من جمتمعناأيضاهذه الظاهرة هي  و.األجنبيةاجملتمعات 
 األوروبيـة البلدان  إذ أصبحت: اإلرهاب على حد سواءهدف وقاعدة هلذا  إن أوروبا 
ــدافاً ــد لوجــستية   عــن  ومت الكــشف.هلجمــات وتعرضــت أه ــا خلقواع ــدة الي ــة القاع  يف منظم
 .املتضافر  وال مندوحة عن العمل األورويب. وبلجيكاوإسبانيا وأملانيا وإيطاليا املتحدة اململكة

ــشامل أســلحةانتــشار  يعــد  ــدمار ال ــد أ  ال ــا حمتمــلكــرب هتدي  فقــد أدت أنظمــة  . ألمنن
الدمار الشامل ووسـائل   أسلحة انتشار تباطؤإىل الصادرات مراقبة ترتيبات الدولية و املعاهدات
يف  حــدوث ســباق تــسلح إمكانيــةجديــدة وخطــرية تــثري يف فتــرة  اآلن  إال أننــا نــدخل.إيــصاهلا
ــشامل،  أســلحة ــدمار ال ــشرق  وخاصــة ال ــد  .األوســطيف ال ــد يزي ــدم  وق ــوم احملــرز التق يف العل

املواد بـ  اهلجمـات  تـشكل  كمـا  البيولوجية يف الـسنوات القادمـة؛   األسلحةالبيولوجية من فعالية 
عنـصرا إضـافيا    القـذائف يـضيف انتـشار تكنولوجيـا    و .احتماال خطـريا  أيضا املشعةو الكيميائية

 .إىل أخطار متزايدة أوروبا ضيعّر وقداالستقرار   عدممن

يف  و. دمـار شـامل  أسلحة على إرهابية مجاعات  حصوليف هات املخيفةسيناريوالأكثر  ويتمثل
  إالتلحقهـا مل يكن باإلمكـان أن   اأضرار أن تلحق جمموعة صغرية بإمكاناحلالة، سيكون  هذه

 .دول وجيوش
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كـشمري ومنطقـة الـبحريات       كاملـشاكل اجلاريـة يف     مـشاكل    إن: اإلقليمية الصراعات 
بـشكل مباشـر وغـري مباشـر، كمـا       علـى املـصاحل األوروبيـة   تؤثر  الكوريةالكربى وشبه اجلزيرة 

 أو العنيفــةالــصراعات  إن .الــشرق األوســط يف وخاصــة، وروبــاالقريبــة مــن أصراعات الــ تــؤثر
 تـدمر حيـاة البـشر والـبىن      فهـي .اإلقليمـي االسـتقرار   ددهت،  أيضا على حدودناالسائدة، اجملمدة

 وقـد  .اإلنـسان  وحقـوق  األساسـية احلريات و، األقلياتهتدد وهي ؛ واملادية التحتية االجتماعية
 .املنظمـة  لجرميـة ل اً فرصوهي توفر؛  الدولوإىل اهنيارب  التطرف واإلرهاإىل تؤدي الصراعات

 أكثـر الـسبل   تتمثـل و .الـشامل   الـدمار أسـلحة  الطلـب علـى   اإلقليمـي  األمـن انعدام وقد يؤجج 
التعامـل مـع   يف  أحيانـا، تكـون بعيـدة املنـال     عملية ملواجهة التهديـدات اجلديـدة الـيت كـثريا مـا     ال

 .اإلقليمي القدميةالصراع  مشاكل

ــاراهن  ــاءة- الـــسيئاحلكـــم إن :  الـــدوليـ ــتعمال الـــسلطة وضـــعف    الفـــساد وإسـ اسـ
ويف بعـض   .مـن الـداخل  تتآكـل  الـدول   جتعـل  األهلية والصراعات - املؤسسات وعدم املساءلة

 يف ظـل  الـصومال وليبرييـا وأفغانـستان        وتعـد  . اهنيار مؤسسات الدولـة    إىل ذلكأدى  احلاالت،  
تهديـدات واضـحة،   ب رتبط اهنيـار الـدول  ي أنميكن  و.ملعروفةا  احلديثةاألمثلة أبرزحكم طالبان 
 أن تقـوض  مـن شـأهنا   مـثرية للقلـق   ظاهرة  الدولاهنياريشكل  و.واإلرهاب املنظمة مثل اجلرمية

 .اإلقليميزيد من عدم االستقرار تالعاملي، و احلكم

ديـد الـداخلي    تهالذا  هلـ وإن   .املنظمـة  للجرمية هدفا رئيسيا  تعد أوروبا : املنظمةاجلرمية   
غـري الـشرعيني    املهـاجرين بالنـساء و باالجتـار باملخـدرات و  ويـشكل   :ا هامـ ا خارجيـ اعـد  ُبألمننا

 صـالت   هلـا   وقـد يكـون    .اإلجراميـة  العـصابات    أنـشطة حلدود جزءا كبريا مـن      ا عرب األسلحةبو
 .باإلرهاب
ــاو  ــرتبط   غالب ــا ت ــذه م ــشطةه ــة األن ــدول اإلجرامي ــهارة  دولأو ضــعيفة ب  وأدت .من

الدولــة يف العديــد مــن البلــدان املنتجــة    هياكــلإضــعافإىل املخــدرات مــن الــواردة عائــدات لا
 الــصغرية، واألســلحة واألخــشاب الكرميــة باألحجــار التجــارة عائــدات وتــؤجج .للمخــدرات

 سـيادة القـانون والنظـام    تقـوض  األنـشطة هـذه   وإن مجيع . من العاملأخرى أحناءالصراعات يف 
إذ إن  .الدولـة   علـى هتـيمن قـد   املنظمـة  اجلرميـة  فـإن  احلـاالت القـصوى،   ويف .نفسه االجتماعي

 تـوفر حيـث   - أفغانـستان يف املـزروع   من اخلـشخاش  يأيت من اهلريوين يف أوروبا  يف املائة٩٠

يف  اإلجراميــة عــن طريــق الــشبكات  ويــوزع معظمــه.لجيــوش اخلاصــةل املــالجتــارة املخــدرات 
جتـارة اجلـنس يف     ضحاياامرأة من ٧٠٠ ٠٠٠ إىل ٢٠٠ ٠٠٠قرابة  عن أيضاسؤولة امل البلقان
 مزيـدا ستحق يـ  املنظمـة جرميـة  للعـدا جديـدا    ُب يـشكل  البحريـة  وإن ازدياد القرصـنة . العامل أحناء

 .من االهتمام
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ــع و  ــا    هــذه العناصــر إذا أخــذنا مجي ــة مع ــذي يرتكــب  اإلرهــاب -املختلف ــصىب ال  أق
ــوفر   درجــات ــف، وت ــدمارأســلحةالعن ــشامل،  ال ــة ال ــة  املنظمــة واجلرمي ، وضــعف نظــام الدول

 .للغاية حقاشديد  فإننا قد جند أنفسنا أمام هتديد - القوة وخصخصة
 

  االستراتيجية األهداف -ثانيا  
 علـى هتديـدات   أيـضا  لكنـه ينطـوي   إشـراقا كثـر  أ آفـاق    ينطوي على  نعيش يف عامل     إننا 

علـى الـصعيد     جيـب أن نفكـر    و .فاتناتـصر املستقبل جزئيا علـى      وسيتوقف   .مما كنا نعرفها  كرب  أ
 أمنـه عـن   مـن الـدفاع   األورويباالحتـاد  يـتمكن   ولكـي  .علـى الـصعيد احمللـي    ونتـصرف  العـاملي 
 : استراتيجيةأهداف ثالثة ، لديه قيمتهوتعزيز

  التصدي للتهديدات  

 . للتهديدات الرئيسيةالتصدي بنشاط على األورويباالحتاد يعمل  
أوروبيـة،   توقيـف  مـذكرة  اعتمـاد تدابري مشلت وضع ب سبتمرب/أيلول ١١بعد  استجاب • 

 مـع  املتبادلـة   املساعدة القانونيـة علىتفاق واال ينياإلرهابلضرب متويل واختاذ خطوات 
  التعـاون يف هـذا  تطوير أواصـر  األورويبيواصل االحتاد و .الواليات املتحدة األمريكية

 .حتسني دفاعاتهواجملال 

 علـى االحتـاد   وقـد وافـق   .على مدى سنوات عديـدة  ة االنتشارانتهج سياسات مكافح • 
، واختـاذ  الذريـة  الوكالة الدولية للطاقـة  لتعزيز خطواتختاذ يقضي بابرنامج عمل آخر 

 القانونيـــةالـــصادرات والتعامـــل مـــع الـــشحنات غـــري   تـــدابري لتـــشديد الرقابـــة علـــى
نظـم   إىل العـاملي االنـضمام  تحقيق ب األورويب االحتاد ويلتزم .غري املشروعةاملشتريات و

 املتعلقـــة وأحكامهـــا تعزيـــز املعاهـــدات إىل، وكـــذلك األطـــرافتعـــددة املعاهـــدات امل
 .بالتحقق

ــاد  •  ــدخل االحت ــدول األورويب ت ــضاء وال ــه  األع ــساعدة في ــسوية يفللم ــصراعاتت   ال

 البلقــان  ذلــك دول، مبــا يفهايلوقــوف علــى قــدمدوال منــهارة ل وقــد ســاعد، اإلقليميــة
  دوليف احلكـــم الـــصاحل اســـتعادة إن .الدميقراطيـــةومجهوريـــة الكونغـــو  نـــستانوأفغا

يعـد   املنظمـة مواجهـة اجلرميـة   مـن   ومتكني الـسلطات هنـاك   الدميقراطية البلقان، وتعزيز
 .األورويب االحتاد داخل املنظمةلتعامل مع اجلرمية ل الفعالة أكثر السبل أحد
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بقدر مـا تـشكله   مصدر قلق قد تكون بعيدة التهديدات اليت تشكل العوملة،  يف عصرو 
 النوويـة يف كوريـا الـشمالية، واملخـاطر النوويـة يف جنـوب        إذ إن األنـشطة .التهديـدات القريبـة  

 .ألوروبا األوسط، تعد مجيعها مصدر قلقواالنتشار يف الشرق  ،آسيا

إذ تــشكل  :  العمــل علــى نطــاق العــامل   اآلنواجملــرمني  وأصــبح بإمكــان اإلرهــابيني   
الوقـت   ويف .واطنيهـا ملجنـوب شـرق آسـيا هتديـدا للـدول األوروبيـة أو        أو يف وسـط  نـشطتهم أ

 اإلنـسانية  أو املآسـي  اإلقليميـة  الـصراعات ب أوروبـا  الوعي يف تزيد االتصاالت العاملية  فإنذاته،
 . مكان يف العاملأييف 

لبــاردة احلــرب ا فتــرةحــىت  -الــدفاع عــن الــنفس املتعلــق ب كــان مفهومنــا التقليــديو 
 األولخـط الـدفاع   فـإن  التهديدات اجلديـدة،   أما يف ظل .التهديد بالغزو  يستند إىل-وخالهلا 

انتـشار  خمـاطر    وتـزداد    .هتديـدات ديناميكيـة   التهديـدات اجلديـدة      و .اخلـارج  غالبا مـا يكـون يف     
 . خطــورةاإلرهابيــة الــشبكات ســتزداد، ركــت وشــأهناوإذا مــا ُت الــزمن؛ مــعاألســلحة النوويــة 

وهـذا   .أفريقيـا   كمـا شـهدنا يف غـرب   - مـا أمهلـت   املنظمـة إذا اجلرميـة  و الدول اهنيار سينتشرو
وال ضـري يف أن يبـدأ منـع حـدوث            .زمةوقوع األ  للعمل قبل    مستعدين نكون   أن علينا   أنهيعين  

 .وقتأبكر يف خماطر وقوع  واحليلولة دونصراعات 
ــا   ــل اهل لخطــرلوخالف ــاردة،  الواضــحائ ــدات  ال ينطــوي أي  يف احلــرب الب مــن التهدي
 .حمـضة  بوسـائل عـسكرية      يعـاجل أي منـها     أنال ميكن   كما  ؛  ت طابع عسكري حب   علىاجلديدة  

 األسلحة النووية مـن خـالل  انتشار  إذ ميكن احتواء  .األدواتمزيج من    منها إىل    حيتاج كل بل  
ية وغريهـا  واالقتـصاد  الـسياسية الـضغوط   عـن طريـق   وميكن التصدي لهالرقابة على الصادرات 

يتطلـب التعامـل     وقد   . السياسية الكامنة  ، يف الوقت الذي تعاجل فيه أيضا األسباب        الضغوط من
 الــشرطةاللجــوء إىل والعــسكرية ووالقــضائية االســتخباراتية الــسبل  مزجيــا مــن اإلرهــابمــع 

عــسكرية  أدواتفقــد تــدعو احلاجــة إىل اســتخدام  ، املنــهارةيف الــدول  و.الــسبلوغريهــا مــن 
 اإلقليميـة الـصراعات   وحتتـاج  . الراهنـة األزمـة   ملعاجلـة إنسانية سبل، واستخدام ادة النظامالستع
واحلراسـة   عـسكرية ال اسـتخدام األصـول   قـد تكـون هنـاك حاجـة إىل          ولكـن    حلول سياسية    إىل
 وتــساعد إدارة، يف الــتعمريقتــصادية اال دوات األوتــساعد . يف مرحلــة مــا بعــد الــصراعفعالــةال

 للتـصدي  بشكل خاصمؤهل  األورويباالحتاد  إن .املدنية  استعادة احلكومةيف ةاملدني األزمات
 .األوجه ةتعدداململثل هذه احلاالت 

 
 اجلواردول  يف األمنبناء   

أن  األوروبيــة مــصلحة البلــدان مــنو. حــىت يف عــصر العوملــة ال تــزال اجلغرافيــا مهمــة   
ل اجملــاورة الــيت تــدخل يف صــراعات   فالــدو.حبكــم جيــدعلــى حــدودنا  البلــدان الواقعــة تتمتــع
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 انفجـار النمـو   أو  املتفككـة اجملتمعاتو، املنظمة اجلرميةفيها  تزدهر الضعيفة اليتالدول و، عنيفة
 .ألوروبا  بالنسبةمشاكل تشكل مجيعهاالسكاين على حدودها 

 األورويب أيـضا مـن   االحتـاد  لكنـه يقـّرب   أمننـا   منيزيد املنضمةالتكامل بني الدول إن  
شـرق  ذات احلكـم اجليـد    حلقـة مـن البلـدان   تشجيع إقامة  يف  مهمتنا وتتمثل.املضطربةاملناطق 
وثيقـة   عالقـات نقـيم معهـا   اليت ميكننا أن  املتوسط األبيض  وعلى حدود البحراألورويباالحتاد 

 .وعالقات تعاون

 ةاملتـضافر مـن خـالل جهودنـا     ف.البلقـان دول  يف ذلـك  أمهيـة فيه تتجلى أفضل مكان و 
مل  وغريها من الـشركاء الـدوليني،   مشال األطلسيحلف منظمة املتحدة وروسيا و مع الواليات

اخلارجيــة   سياســتنا إن مــصداقية.االســتقرار يف املنطقــة  يهــدد كــبريصــراعخطــر نــشوب يعــد 
 لإلصـالح اسـتراتيجيا وحـافزا    املنظـور األورويب هـدفا   ويـوفر  . هنـاك إجنازاتناتعتمد على تعزيز 

 .واءعلى حد س

 إىل حباجـة     إننـا  .أوروبا التوسع خطوط تقسيم جديدة يف       أن خيلق ليس من مصلحتنا    و 
الوقـت الـذي نعـاجل    جرياننـا يف الـشرق يف   لتـشمل  االقتصادي والـسياسي   توسيع منافع التعاون

شاكل جنـوب  مبـ  وأكثـر حيويـة  أقـوى  نبـدي اهتمامـا   أن وينبغـي   .هنـاك   املشاكل الـسياسية فيه
 .املناسب  منطقة جماورة يف الوقتأيضاتكون سالقوقاز، اليت 

  وبـدون  . ألوروبـا   بالنـسبة   اسـتراتيجية  أولويـة  اإلسـرائيلي   العـريب  حلّ الصراع يشكل  و 
 . للتعامـل مـع املـشاكل األخـرى يف الـشرق األوسـط      ضئيلة فرصةسوى هناك لن تكون ذلك، 

يـتم    املـشكلة حـىت  مـوارد هلـذه  لتخـصيص   ومـستعدا  األورويب مـشاركاً االحتـاد  وجيب أن يظـل  
 .علـى نطـاق واسـع     مقبـوالً    اآلن   أصـبح  - أوروبـا  أيدتـه  الذي طاملا    -  الدولتني حلّ إن   .حلها

املتحــدة   مــن قبــل االحتــاد األورويب والواليــات ومــشتركةموحــدة جهــوداً  هوســيتطلب تنفيــذ
 اإلســرائيليني ، مـن قبـل   كـل ذلــك ناألهــم مـ  املتحـدة وروسـيا وبلــدان املنطقـة، ولكـن     واألمـم 

 .والفلسطينيني أنفسهم
ملــشاكل خطــرية مــن  تتعــرض املتوســط األبــيض منطقــة البحــر وبــشكل عــام ال تــزال   

 وتتطلـب مـصاحل     . اليت مل ُتحَّل بعـد     والصراعاتالركود االقتصادي واالضطرابات االجتماعية     
 ينوأمـ  اقتـصادي  تعاونمن خالل  االحتاد األورويب استمرار املشاركة مع الشركاء املتوسطيني،

 مـع العـامل   أوسـع مـشاركة   وينبغـي النظـر أيـضا يف    .عملية برشـلونة  إطار يف وثقايف أكثر فعالية
 .العريب
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 الفعالة التعدديةنظام دويل قائم على   
، ةاإلعــالم العامليــوســائط  العامليــة واألســواق فــإنالتهديــدات العامليــة، ب ملــيءيف عــامل  
 ويتمثـل هـدفنا يف      .األطـراف ى نظـام فعـال متعـدد        متزايـد علـ   تعتمد على حنو     وازدهارنا   وأمننا
 .يستند إىل قواعد دوليةنظام دويل جيدة األداء ومؤسسات دولية و، أقوىدويل   جمتمعإقامة

الدوليـة    للعالقاتاألساسي  ويتمثل اإلطار. ملتزمون بدعم وتطوير القانون الدويلإننا 
الرئيـسية عـن     املتحـدة املـسؤولية  لألمـم التـابع   األمـن جملـس   ويتحمـل  . املتحـدة األمـم  ميثاق يف

وكـي  تفـي مبـسؤولياهتا   كـي    املتحـدة، وجتهيزهـا  األمـم تعزيز  إن . الدولينيواألمنصون السلم 
 .أوروبية أولوية ن، يشكالبفعالية تعمل

 األخطـار دولية فعالة يف مواجهـة  العاهدات امل وواألنظمةنظمات امل  أن تكوننريدإننا  

 . خرق قواعدها للعمل عندجاهزة تكون أن جيب ولذلك الدوليني، منواألاليت هتدد السلم 
ــل منظمــة   وقــد وســعت    ــدويل، مث ــسية يف النظــام ال ــة   املؤســسات الرئي التجــارة العاملي

 منظمــة التجــارة إىلانــضمت الــصني  وقــد .العــضوية فيهــاواملؤســسات املاليــة الدوليــة، نطــاق 
 عـضوية  هـدفنا يف توسـيع   يتمثـل  أن وينبغـي  .مفاوضات لالنـضمام إليهـا  روسيا جتري العاملية و

 .العالية معايريها على احلفاظهذه اهليئات مع 
 .األطلــسي احملــيط  العالقــة عــرب يفأحــد العناصــر األساســية للنظــام الــدويل     ويتمثــل  

 وتعـد منظمـة   .الدويل ككل يعزز اجملتمعإن ذلك  بل يف مصلحتنا الثنائية فقط، يكمن هذا وال
 . عن هذه العالقةامهمتعبريا  يحلف مشال األطلس

 قـوة فـإن  ، األورويببالنـسبة لالحتـاد    ف.العـاملي  احلكـم  أيـضا  اإلقليميـة  املنظمـات وتعزز  
إقليميــة منظمــات  وإن . خاصــةأمهيــة أوروبــا تنطــوي علــى والتعــاون يف األمــنوفعاليــة منظمــة 

  واالحتـاد اجلنـويب  لبلدان املخروط  جنوب شرق آسيا، والسوق املشتركةأمم مثل رابطة    أخرى
 . أكثر نظاما هاما يف عاملتعترب إسهامااألفريقي 
 اسـتجابة   يتطـور القـانون    أن ومن شروط النظام الدويل الذي يستند إىل قواعـد حمـددة           

لـدينا مـصلحة يف تطـوير     و.العامليواالحترار  واإلرهاب  األسلحة النوويةلتطورات مثل انتشار
 اجلنائيـة  احملكمـة جديـدة مثـل   مؤسـسات  ارة العامليـة ودعـم   التجـ  املؤسسات القائمة مثل منظمة

 مراقبـة  ونظـم  مـن خـالل بنـاء الثقـة     األمـن  ة ميكـن زيـاد  أنـه  أوروبـا  جتربتنـا يف  وتظهـر  .الدوليـة 
واالســتقرار يف   هامــا يف حتقيــق األمــنإســهاما أيــضا األدواتهــذه  وميكــن أن تقــدم .األســلحة

 . وخارجهااملنطقة اجملاورة لنا
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 وإن .أساســا هلــا تــشكلنوعيــة احلكومــات الــيت  نوعيــة اجملتمــع الــدويل علــىوتتوقــف  
نـشر احلكـم    إن .يـد ذات احلكـم اجل   الدميقراطيـة الـدول   مـن   عـامل   يكمـن يف     ألمننا محايةفضل  أ

 استخدام الـسلطة،  وإساءةوالتعامل مع الفساد   السياسي واالجتماعي،اإلصالحالرشيد ودعم 
 .الدويل لتعزيز النظام السبلفضل أ هي اإلنسان،حقوق  ةومحاي ، سيادة القانونوإرساء

 وباعتبــار أن .اإلصــالح قويــة لتعزيــز أدواتوالتنميــة  سياســات التجــارةوقــد تكــون  
فـإن  ،  يف العـامل كـرب كيـان جتـاري   أملـساعدات الرمسيـة و   جهـة تقـدم ا    هو أكـرب     األورويباالحتاد  

 .هدافاأل هذه لتحقيق مؤهال األعضاءوالدول ذلك جيعله هو 
املـشروطة  التـدابري التجاريـة   وخالل برامج املساعدة،   مناإلدارةاملسامهة يف حتسني إن  

 العدالـة   وإن عاملـا يـوفر  .أن نواصـل تعزيزهـا   ينبغـي  الـيت يف سياسـتنا   املستهدفة تظل مسة هامةو
 .واطنيهمل واألورويب لالحتاد سيوفر مزيدا من األمنللجميع  والفرص
 إىل  وسـعى بعـضها    . خـارج حـدود اجملتمـع الـدويل        أنفـسها لدان   الب وقد وضعت بعض   
هـذه البلـدان   تنـضم   أنومن املستحسن  .ملعايري الدولية باستمرارا وتنتهك بلدان أخرى؛ العزلة

 ترغـب يف   ال   الـيت   إن البلدان  . لتقدمي املساعدة  مستعد األورويباالحتاد  إن  إىل اجملتمع الدويل، و   
عالقتـها  دفـع مثـن يف   دفعه، مبا يف ذلك عليها أن ت مثنا يتعني مثة أن تفهم أن ينبغي ،القيام بذلك
 .األورويبمع االحتاد 

 
 با أوروعلى  السياسات آثار -ثالثا  

 .فعالــةإدارة أزمــات  ومتماســكة تقــدما حنــو سياســة خارجيــة األورويباالحتــاد أحــرز  
 إذالكـن   .لقـان وخارجهـا  منطقـة الب   يفأظهرنـا ، كمـا  بفعاليـة لـدينا أدوات ميكـن اسـتخدامها    ف

كثـر  أكثـر متاسـكا و  أكثـر نـشاطا، و  أ نكـون  أن جيـب ،  إمكانياتنـا  جيـاري  إسهاماقدم  ن أن أردنا
 . مع اآلخرين وجيب أن نعمل.قدرة

وهذا ينطبق على جمموعة كاملـة   .االستراتيجية أهدافناحقيق السعي لت يف كثر نشاطاأ 
األنـشطة   يف ذلـك صراعات، مبـا  وقوع   ومنعتاألزما  إلدارة حتت تصرفنااملتاحة األدواتمن 

وضــع   إىلمثــة حاجــة    و.واإلمنائيــة  والتجاريــة  واملدنيــة  الــسياسية والدبلوماســية والعــسكرية   
ز اسـتراتيجية تعـز  ثقافـة  نطـور   وجيـب أن  .اجلديـدة احليويـة  ملواجهـة التهديـدات    سياسات فعالة

 .التدخل بقوة، االقتضاء املبكر والسريع، وعند التدخل
 مليـار يـورو علـى الـدفاع،         ١٦٠كثر من   أ ينفق عضوا،   ٢٥ بصفتنا احتادا يتألف من   و 

 نـضيف قيمـة     أنميكننـا    و .عـدة عمليـات يف وقـت واحـد        ب القيـام  نكون قـادرين علـى       أنينبغي  
 .سواءحد على قدرات عسكرية ومدنية خاصة بتطوير العمليات اليت تشمل 
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ــدعم    ــم األورويباالحتــاد وينبغــي أن ي ــدات إىل ا يف اســتجابتهتحــدة  املاألم ــيت لتهدي ال
مـع األمـم املتحـدة     تعزيـز تعاونـه  ب األورويباالحتـاد   ويلتـزم  .نا واألمـن الـدولي  السلمرض هلا يتع

ــز دعمــه     ــصراعات، وتعزي ــدان اخلارجــة مــن ال  إدارة  حــاالتلألمــم املتحــدة يف  ملــساعدة البل
 .األزمات يف األجل القصري

حولنـا،  مـن  البلـدان  أحـوال   قبـل أن تتـدهور  رف  نكـون قـادرين علـى التـص    أن وجيـب  
التـدخل   إن   .إنـسانية  حـاالت طـوارئ      تربز أن، وقبل   انتشار أسلحة نووية  بوادر    تظهر عندماو

ــائي يــ  ــا أن  ستطيعالوق ــشاكل جينبن ــرامل ــستقبل األكث ــذي  األورويباالحتــاد  ف. خطــورة يف امل ال
 .كربأ ثقل سياسي را على حتملقاد سيكون والذي يتمتع بنشاط أكربكرب أ مسؤولية يتحمل

 سيـستغرق وقتـا   األمـر  مـع أن ، أيـدينا متناول  يفاألكثر قدرة  إن أوروبا - أكثر قدرة 
تأخـذنا يف   - وكالـة دفـاع   إقامـة  وال سـيما  -اجلارية   فاإلجراءات.بالكامل إمكانياتنالتحقيق  
 .الصحيح االجتاه

مـن   متكينـها بغيـة  ، وعلـى احلركـة  أكثر قـدرة   ناقواتو أكثر مرونة، جيوشنا وبغية جعل 
ها بفعاليــة اســتخدامومزيــد مــن املــوارد للــدفاع يلــزم ختــصيص التــصدي للتهديــدات اجلديــدة، 

 .أكرب
، والنفقـات   االزدواجيـة يقلل من   املوحدة واملشتركة    ألصوللاالستخدام املنهجي   وإن   
 . املدى املتوسطعلى يزيد من القدراتو العامة

لـذا فإننـا    .مدنيـة  العـسكرية فوضـى    الكفاءة يبا،كان تعقب  رئيسي تقر  يف كل تدخل  و 
ــدرة  ــة      أكــربحباجــة إىل ق ــة الالزم ــوارد املدني ــع امل ــات حــاالت يف حلــشد مجي ــد  األزم ــا بع  وم

 .األزمات
 ومـوارد  األعـضاء  نظام جيمع بني موارد الـدول  إىلحباجة  إننا: أقوىقدرة دبلوماسية  

تطلـب فهمـا   ي واألجنبيـة أكثـر   األكثر بعدا املشاكل مع التعامل إن .األورويب االحتادمؤسسات 
 .وتواصال أفضل

يتطلـب   وهـذا  . املـشتركة لإلجـراءات  أسـاس فـضل  أتقيـيم التهديـدات املـشتركة    ويعد  
 .الشركاء  ومعاألعضاءحتسني تبادل املعلومات االستخباراتية بني الدول 

 . ذات نطـاق أوسـع  ثـات بعب  نفكـر أن يف خمتلف اجملـاالت، ينبغـي   القدرات وفيما نزيد 
 مكافحــة يفوتقــدمي الــدعم لبلــدان ثالثــة  وقــد يــشمل ذلــك عمليــات نــزع الــسالح املــشتركة،

. بنـاء مؤسـسات أوسـع   كـل ذلـك، جـزءا مـن        آخر   وسيكون   .األمنصالح قطاع   إ و اإلرهاب
 بـرلني زائـد،   وخاصـة ، األورويب ومنظمة حلف مشال األطلسي الدائمة بني االحتاد الترتيباتإن 



A/AC.268/2007/2  
 

07-49484 27 
 

 بـني املنظمـتني يف   االسـتراتيجية للـشراكة   إطـارا  وتـوفر  األورويب التنفيذيـة لالحتـاد   القـدرة  زتعـز 
 .املشترك على مواجهة حتديات القرن اجلديد وهذا يعكس عزمنا .األزمات إدارة

 األمـن  املـشتركة وسياسـة   واألمنيـة لـسياسة اخلارجيـة   ا  إن اهلـدف مـن  - متاسـكا  كثرأ 
 األخــرية،خــالل الــسنوات  و. عنــدما نعمــل معــاأننــا نــزداد قــوة يف أوروبــا تكمــن يف والــدفاع
 .ختلفة، لكل منها هيكلها ومربرهااملدوات األمن   عدداوضعنا

بـرامج املــساعدات  : بــني خمتلـف األدوات والقـدرات    اجلمـع اآلن يفالتحـدي  يتمثـل  و 
ــة ــة األوروبي ــة ، األورويب  وصــندوق التنمي ــدولمــن ا والقــدرات العــسكرية واملدني  األعــضاء ل

األمـن   إن . وعلـى بلـدان ثالثـة   أمنناهذه تأثري على  كل وميكن أن يكون ل.األدواتوغريها من 
 . للتنميةاألول هو الشرط

 جــدول اإلمنائيــة والتجاريــة والبيئيــةاجلهــود الدبلوماســية والــسياسات وينبغــي أن تتبــع  
 .قيادة موحدة بديل عن األزمات ال يوجد مثةفي  ف.األعمال ذاته

الــشؤون العــدل والــسياسات املتعلقــة ب اخلارجيــة واجلهــود بــني  األفــضلالتنــسيقويعــد  
 .املنظمة واجلرمية اإلرهاب مكافحة يف بالغ األمهيةالداخلية 
 تــشمل بــل فحــسب األورويباالحتــاد أدوات  بــني لــيس  أكــرب متاســكومثــة حاجــة إىل 

 .األعضاءلدول لكل دولة من ا اخلارجية أيضا األنشطة
 يف، وخاصــة اإلقليمـي  علـى الـصعيد   متماسـكة سياســات  حاجـة أيـضا إىل وضـع    ومثـة  

 دعــم بــدون بلــد واحــد، أو أســاس علــى املــشاكلنــادرا مــا حتــل  إذ .اتالتعامــل مــع الــصراع
 .أفريقيا يف كل من البلقان وغرب شىت تظهر التجربة يف نواحكما  ،إقليمي

 الـيت ميكننـا معاجلتـها      وجدت،هناك عدد قليل من املشاكل، إن       : العمل مع الشركاء   
 يــع شــركائنامج يتقامسهــا هتديــدات مــشتركة، هــي أعــالهالتهديــدات املــذكورة  إذ إن .بأنفــسنا

مـن خـالل    أهـدافنا تحقيـق   وجيـب أن نـسعى ل  . ضـرورة الـدويل التعـاون   إن .الوثيقي الصلة بنـا 
 .اعلني الرئيسينيالشراكات مع الف  املنظمات الدولية ومن خالليف األطرافتعدد املالتعاون 
االحتــاد يــستطيع بالعمــل معــا،  ف. عالقــات عــرب احملــيط األطلــسي إقامــةبــديل عــن الو 
 يف هـدفنا  يتمثـل  أنوينبغـي   .يف العـامل للخـري  منيعة قوة  أن يشكال والواليات املتحدة األورويب

 الحتــادكــي يعمــل ا لآخــروهــذا ســبب  .الواليــات املتحــدة مــعوفعالــة  متوازنــةشــراكة إقامــة 
 .قدراته وزيادة متاسكه على حتسني األورويب
عـامال رئيـسيا يف   الـيت تـشكل   العالقـات مـع روسـيا،     توثيـق ل نواصل العمـل  أن وينبغي 

 . شراكة استراتيجيةإقامةيعزز التقدم حنو ساملشتركة  احترام القيم إن . وازدهارناأمننا
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:  العـامل  بقعـة مـن بقـاع     ع كل    م متنحنا صالت  إن روابطنا التارخيية واجلغرافية والثقافية     
 هــذه وتعــد .وآســيا الالتينيــة ويف أمريكــا، أفريقيــا يف وشــركاؤنا، األوســطيف الــشرق  جرياننــا

ــ  إقامــة يف  بــشكل خــاص ننظــرأن  وينبغــي.علــى أساســها جيــب أن نــبينزة هامــة العالقــات مّي
 شاطروننااسـتراتيجية مـع اليابـان والـصني وكنـدا واهلنـد وكـذلك مـع مجيـع الـذين يـ            شراكات

 .م دعمهعلى وقيمنا، وحنن على استعداد للعمل هدافناأ
 

 خامتة
 . أيـضا ديـدة اجلفرص عامل حافـل بـال    هاملخاطر اجلديدة ولكن  ب عامل حافل عامل  الهذا  إن   
 ، سـواء يف التعامـل مـع التهديـدات    كـبرية  مـسامهة القـدرة علـى تقـدمي     األورويباالحتـاد  ولـدى  

 الـذي يتمتـع بالفعاليـة والقـدرة      األورويبحتـاد    وسيكون لال  .صاملساعدة على حتقيق الفر   يف   وأ
عـامل   إىل ييـؤد  األطرافوهو بذلك يسهم يف وضع نظام فعال متعدد          .العاملتأثري على نطاق    

 .ااحتادو امنأعدال وأكثر 
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 املرفق اخلامس
 مقدمة من الرئيس هنائية أفكار واقتراحات   
 امل املفتوح باب العضويةورقة عمل مقدمة من رئيس الفريق الع  
 عـن   بالضرورةر  وهي ال تعبّ  . هـ مسؤوليت على الورقــــةذه  ــــــهالرئيس   أعد” :إخالء مسؤولية   

 ليـست   وهـي  “املناقـشة خـالل   أو مواقـف اجملموعـة علـى النحـو املعـرب عنـه              واقف الوطنية   امل
 . األشكالملزمة بأي شكل من 

ــشات   أجــرى   - ١ ــق العامــل مناق ــن يــضةمستفالفري ــداف ع ــال وجــدول أه  الــدورة أعم
 االقتراحـات املقدمـة   اعتبـاره  الفريـق العامـل يف   وأخذ.  املكرسة لرتع السالح  الرابعة االستثنائية

، األورويب البيانـات الـصادرة عـن االحتـاد          أو/  و ة املفاهيميـ  حركـة عـدم االحنيـاز، والوثـائق       من  
  .“أفكار للتأمل” بعنوان ورقتنيئيس الر، كما قدم  اجلديدوائتالف الربنامجوجمموعة ريو 

ــق العامــل وســاهم  - ٢ ــع   -  الفري ــع مبــشاركه مجي ــذي يتمت ــشاركة  ال ــددة اجلهــات امل  املتع
تبــادال  ممــا أتاحــت بنــاءة تتــسم بالوديــة والزمالــة  يف هتيئــة أجــواء- يف نــزع الــسالح األطــراف

 داخـل   “لبنـاء الثقـة   ري  كتـدب ” أن هذه األجواء ضـرورية    الرئيس  ويرى  . حيويا ومعمقا لألفكار  
 . جهاز نزع السالح

الـدعم الـسياسي    يف   سـاهم    قـد  ألفكـار لجيـايب   إلا تبـادل هـذا ال   على قناعة بأن  الرئيس  و  - ٣
 . املكرسة لرتع السالح الرابعةاالستثنائية الدورة الذي حتتاجه

ية تـشكك يف الفائـدة الـسياس      حبجـج    الفريق العامل علما     أحاط،  األخرىناحية  الومن    - ٤
الـيت، كمـا اُقتـرح، ميكـن أن تـؤدي إىل            ،   املكرسـة لـرتع الـسالح       الرابعـة  االستثنائيةلدورة  من ا 
ونتيجة لذلك، وعلى الرغم مـن عناصـر        . حافل نزع السالح  مب اليت حتيط اخلالفات  هوة   توسيع

 أن أن يــسجل الــرئيس ، جيــب علــىلفريــق العامــلا املناقــشة الــيت أجراهــا مــن املنبثقــةالتقــارب 
  املكرسـة لـرتع الـسالح       الرابعـة  االسـتثنائية لدعم السياسي الالزم لعقـد الـدورة        لرجة  احللة  كتال
 .  بعد إليهايتم التوصل مل
، تـدرجييا،   احلرجـة  هـذه الكتلـة      مـن أنـه ميكـن حتقيـق        يزال الرئيس واثقا  ومع ذلك، ال      - ٥

 بـأن جنـاح الـدورة       اأيـض مقتنعـا    الـرئيس وال يـزال    .  علـى اجنـازات الفريـق العامـل        وذلك بالبناء 
 األعـضاء  مجيـع الـدول   بـني تؤلـف   كون أداةي جيب أن  املكرسة لرتع السالح    الرابعة االستثنائية

، األعـضاء  مـن الـدول   ا كـبري ا سياسـي ادعمـ ) أ(:  يتطلـب لذلك فإن انعقادهـا .  املتحدةاألمميف  
 .واملتأينالصبور اإلعداد ) ب( ؛ وتشمل مجيع اجلهات
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  املكرسة لـرتع الـسالح، سـجل الـرئيس          الرابعة االستثنائية الدورة   فبأهدافيما يتعلق     - ٦
 : دعمه

 تشمل مجيع القـضايا واجلوانـب املتعلقـة بـرتع        األطراف عملية متعددة    إلجراء ) أ( 
 السالح؛ 
 تأكيــد املبــادئ الــسياسية وبرنــامج العمــل املنــصوص عليهــا يف الــدورة   إعــادة ) ب( 
 ؛ )٤(السالح األوىل املكرسة لرتع االستثنائية
 مـع التهديـدات والتحـديات اجلديـدة، خاصـة الـيت             بفعاليـة  التعامل   إىلاحلاجة   ) ج( 

  من غري الدول؛ الفاعلةتطرحها اجلهات 
يكمــل أحــدمها  النــووي وعــدم االنتــشار النــووينــزع الــسالح بــأن فكــرة ال ) د( 
 ؛ وهدفان متداعمان اآلخر

  اهبة؛ال يتسم باجملتطلعي عنصر استعراض   )هـ( 
نــزع الــسالح، مبــا يف ذلــك جهــاز  عمــل وأســاليب  وتنفيــذ هيكــلاســتعراض ) و( 

 .  الرأي العاموإشراكزيادة مشاركة اجملتمع املدين 
 االســتثنائية الــدورة أهــداف العمــل لتحديــد زيــد مــنالقيــام مب ضــرورةالــرئيس ويــرى  
 .  املكرسة لرتع السالح بدقة أكربالرابعة

فــإن   املكرســة لــرتع الــسالح، الرابعــةاالســتثنائية الــدورة أعمــال فيمــا يتعلــق جبــدول  - ٧
  :الرئيس

 أعمـال  جـدول     إحـدامها تـدعو إىل وضـع       :“مدرسـتني فكـريتني   ” بوجود   أقّر ) أ( 
 أعمــال جــداول إىل تــشري وأخــرى؛ )حركــة عــدم االحنيــاز كمــا يتــضح مــن اقتــراح  (ل مفــّص
 ذات طبيعــة) قليلــة (حتتــوي بنــودا، الــيت املكرســة لــرتع الــسالح الــسابقة االســتثنائية اتالــدور
التعامـل  بحكومـات   لل يسمح -ه   بطريقت كل -أيا من النهجني     بأن   على قناعة الرئيس  و. عامة

 مع مجيع القضايا واجلوانب املتعلقة برتع السالح؛ 
إلدراج بنـــد التعامـــل ) األفريقيـــةوخاصـــة مـــن الوفـــود  (ا قويـــا دعمـــســـجل ) ب( 
 ؛ ا مجيع جوانبهيف اخلفيفة حةواألسل الصغرية باألسلحة

__________ 
 ).١٠ -دإ ( ٢القرار  )٤( 
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ــده   ) ج(  ــود إلدراجســجل تأيي ــق أخــرى بن ــ تتعل ــه   ال باجمل ــداخل في ــذي يت ــزع ال ن
كالـذي   املـدنيني    وخاصة فيما يتعلق بأمن   ( الدويل   اإلنساينالسالح، والقانون الدويل والقانون     

 ؛ )الفرعية والذخائر باأللغام يتعلق
منع حـدوث    ‘٢’القذائف،   ‘١’: تعلق بـ ت بنود منفصلة    إلدراجالحظ الدعم    ) د( 

 إيـصاهلا الـدمار الـشامل ووسـائل    أسـلحة  منع اسـتخدام  ‘ ٣’، سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي 
ــة واألســلحة ــل  املتطــورة التقليدي ــصادرات وغريهــا مــن   ‘ ٤’، إرهــابيني مــن قب ــة علــى ال الرقاب

 ؛ ) احلاسويب األمنمثل (التهديدات والتحديات اجلديدة 
ــه، فكــرة ال حطــر ) هـ(  ــة بأن ــات،   القائل ــة وجمتمــع املعلوم ميكــن أن  يف عــصر العومل
 .  الدولينيواألمنسياسية وحىت ثقافية تقوض السلم ظواهر تدابري بناء الثقة ملعاجلة تستخدم 

 : ، يرى الرئيسفيما يتعلق باملستقبل  - ٨
مــن  رجــةاحلكتلــة ال  لتحقيــقدبلوماســيحاجــة أكــرب للقيــام بعمــل  أن هنــاك  ) أ( 

 ؛  املكرسة لرتع السالح الرابعةاالستثنائيةلدورة للدعم السياسي ا
تتـسم بـالود والزمالـة وعـدم اجملاهبـة          العمل املستقبلي عالقـات     ينبغي أن حيكم     ) ب( 

 ؛ )جناز كبري يف حد ذاتهإ وهو ( العاملفريقنايف 
 ؛ يةاجلهات الرئيس هذا العمل الدبلوماسي مع مجيع ينبغي مناقشة شكل ) ج( 
ــارافريــق اخلــرباء،  كــان بوســع  رمبــا  ) د(  ــسبيل  ميهــد أن، ٢٠٠٩ مــن عــام  اعتب ال
 . املتعمقة مزيد من املناقشات إلجراء

 



A/AC.268/2007/2
 

32 07-49484 
 

 املرفق السادس
التــأمالت والتوصــيات اخلتاميــة املقدمــة مــن حركــة عــدم االحنيــاز لــدى      

اختتام اجتماعات الفريق العامل املفتوح بـاب العـضوية املكلـف مبوجـب             
 ٦١/٦٠رار الق

 ورقة عمل مقدمة من حركة عدم االحنياز  
مبوجـب قـرار اجلمعيـة      املكلـف    بـاب العـضوية   فتـوح   امل الفريـق العامـل      أعماليف ختام    
 لعقــد الــدورة القـوي  تؤكــد مــن جديـد دعمهــا  أن  عــدم االحنيـاز ، تــود حركـة ٦١/٦٠العامـة  

 أهــداف بــشأن العمليــة تراحاهتــاواق هــا مواقفوتكــرر  املكرســة لــرتع الــسالح الرابعــةاالسـتثنائية 
النحـو الـوارد يف الوثيقـة       علـى     املكرسة لرتع السالح    الرابعة االستثنائية الدورة   أعمالوجدول  

A/AC.268/2007/WP.2. 
ــا املتواصــل     وتؤكــد   ــى دعمه ــاز عل ــدم االحني ــادئ لحركــة ع ــةلمب ــادئ التوجيهي  واملب

  .ستثنائية األوىل املكرسة لرتع السالحاال يف الدورة اآلراءواألولويات املتفق عليها بتوافق 
 االســتثنائيةلــدورة ل حتــضريية تعقــد جلنــة أن مــن املهــم أنــهحركــة عــدم االحنيــاز وتـرى   
  .قرب وقت ممكنأ يف  املكرسة لرتع السالحالرابعة

 دورهتـا  اجلمعيـة العامـة النظـر الفعلـي يف           أمهيـة أن تواصـل    حركة عدم االحنيـاز     وتؤكد   
 املكرسـة لـرتع الـسالح        الرابعـة  االسـتثنائية لـدورة   ا أعمـال  وجـدول    يف أهـداف   الثانية والستني 

مـرة  العـضوية     بـاب  الفريـق العامـل املفتـوح     انعقاد   من خالل  جلنة حتضرييه، مبا يف ذلك       وإنشاء
الرابعـة للجمعيـة العامـة      االسـتثنائية    أعمال دورة اجلمعية العامـة     وجدول   أهداف يف   لينظرثانية  

 .ة جلنة حتضرييإمكانية إنشاءمبا يف ذلك ، لسالح لرتع ااملكرسة
 


