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 الدورة الثانية
   ٢٠٠٨مايو /أيار ٩ -أبريل /نيسان ٢٨جنيف، 

 *ورقة عمل مقدمة من الرئيس  
 
 أن معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة تـشكل           من جديد  )١(أكدت الدول األطراف   - ١

ــسالح          ــزع ال ــة ن ــية ملتابع ــة األساس ــشار والدعام ــدم االنت ــاملي لع ــام الع حجــر األســاس يف النظ
جــه التحــديات اخلطــرية الــيت تواجــه نظــام عــدم االنتــشار، فــإن احلفــاظ علــى     ويف و. النــووي

 .املعاهدة وتعزيزها أمر حيوي للسالم واألمن الدوليني
 عـام  ونوَّهت الدول األطراف بالنتيجة اإلجيابية للدورة األوىل للجنـة التحـضريية ملـؤمتر      - ٢

. ٢٠١٠راضـي نـاجح يف عـام    ، وأعربت عن احلاجة إىل إرساء أساس متني ملـؤمتر استع       ٢٠٠٧
 قـد جـاء انعقادهـا يف        ٢٠٠٨ونوهت الدول األعضاء أيضا بـأن دورة اللجنـة التحـضريية لعـام              

ولــوحظ الــزخم العــام والــسياسي .  لفــتح بــاب التوقيــع عليهــااألربعــنيعــام الــذكرى الــسنوية 
حمـددة  ومت التأكيد على ضرورة اختـاذ خطـوات         . األخري صوب عامل خال من األسلحة النووية      

 .وعملية لتحقيق هذه الغاية
نـزع  : وأكدت الدول األطراف مـن جديـد أن املعاهـدة تقـوم علـى ثـالث دعـائم هـي           - ٣

ومت . السالح النووي، وعدم االنتشار النووي واسـتخدام الطاقـة النوويـة يف األغـراض الـسلمية           
__________ 

من الوثيقـة اخلتاميـة     “ حتسني فعالية االستعراض املعزز ملعاهدة عدم االنتشار      ” من الفرع املعنون     ٧تنص الفقرة    * 
ــام       ــدة عـــ ــتعراض املعاهـــ ــة الســـ ــلحة النوويـــ ــشار األســـ ــدم انتـــ ــدة عـــ ــراف يف معاهـــ ــؤمتر األطـــ  ٢٠٠٠ملـــ

NPT/CONF.2000/28)ينبغي تلخيص ”ول من اجمللد األول على أنه الواردة يف اجلزء األ) ، اجلزءان األول والثاين
الوقائع املتصلة بالنظر يف املسائل اليت جرت مناقشتها يف كل دورة من دورات اللجنة التحضريية وإحالـة نتـائج                  

 .“هذا النظر يف تقرير إىل الدورة التالية ملواصلة املناقشة
وجز أن تعـــين ضـــمنا إمجاعـــا بـــني    يف هـــذا املـــ “ الـــدول األطـــراف ”لـــيس القـــصد مـــن أي إشـــارة إىل     )١( 

 .األطراف الدول



NPT/CONF.2010/PC.II/WP.43

 

2 08-34925 
 

كما أكـدت   . قائيالتشديد على أمهية تطبيق املعاهدة وتنفيذها بشكل متوازن وكامل وغري انت          
طبيعة نـزع الـسالح وعـدم االنتـشار املتداعمـة وضـرورة تـوفري االحتـرام الواجـب حلـق الـدول                 

 .األطراف يف استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية وفقا ألحكام املعاهدة
فقـد مت  . وما انفكت الدول األطراف تعلق أمهية كبرية على حتقيـق االمتثـال للمعاهـدة      - ٤

 عـدم االنتـشار يف كـل       يد على أمهية امتثال مجيع الدول األطـراف جلميـع أحكـام معاهـدة             التأك
ذلك أن عدم امتثال مجيع الدول األطـراف ألحكـام املعاهـدة يقـوض عـدم االنتـشار                  . األوقات

 .ونزع السالح ومشولية املعاهدة واستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية
تأكيــد علــى التزامهــا بالتنفيــذ الفعــال ألهــداف املعاهــدة، وكــررت الــدول األطــراف ال - ٥

 بـشأن الـشرق األوسـط،       ١٩٩٥ومقررات وقرارات مؤمتر اسـتعراض املعاهـدة ومتديـدها لعـام            
 املعتمــــدة ٢٠٠٠ والوثيقــــة اخلتاميــــة للمــــؤمتر االستعراضــــي لعــــام املتخــــذة دون تــــصويت،

 .اآلراء بتوافق
 تعزيز اسـتخدام الطاقـة النوويـة يف األغـراض     وأكدت الدول األطراف من جديد أمهية      - ٦

ــسق وهــدف عــدم         ــسلمية بطــرق تت ــدويل يف األغــراض ال ــووي ال ــاون الن ــة التع ــسلمية وأمهي ال
وقُـدِّم عـدد مـن االقتراحـات بإنـشاء آليـات متعـددة          . االنتشار الذي تسعى املعاهدة إىل حتقيقـه      

 .دةاألطراف تكفل توفري الوقود النووي يف ظل رقابة دولية مشد
وشــددت الــدول األطــراف علــى أن اســتمرار الــدعم لتحقيــق عامليــة املعاهــدة مــا زال    - ٧

عدم إحراز تقدم يف حتقيق عامليـة       وأعربت الدول األطراف عن القلق من       . يشكل أمرا جوهريا  
وقـد أهابـت الـدول األطـراف بكـل مـن اهلنـد              . املعاهدة، مبا يقوض، على حنو خطري، املعاهـدة       

تان االنــضمام إىل املعاهــدة مــن دون إبطــاء ومــن دون شــروط بوصــفها دوال وإســرائيل وباكــس
ودعيت هذه الـدول أيـضا إىل إنفـاذ اتفاقـات الـضمانات الـشاملة       . غري حائزة لألسلحة النووية 

الالزمة إىل جانب الربوتوكوالت اإلضافية، مـن أجـل ضـمان عـدم االنتـشار النـووي، بـشكل                   
ي سياسات هتدف إىل استحداث أو اختبـار أو نـشر أي          واضح وعاجل وإىل أن تعكس اجتاه أ      

ود االمتناع عن القيام بأي عمل قد يقـوض األمـن والـسلم الـدوليني واجلهـ              إىل  سالح نووي، و  
ودعـت  . اليت يبذهلا اجملتمع الدويل لتحقيق نزع السالح النووي ومنع انتـشار األسـلحة النوويـة            

فـاظ علـى الوقـف االختيـاري إلجـراء جتـارب            الدول األطراف كال من اهلند وباكستان إىل احل       
نووية، ودعـت اهلنـد وإسـرائيل وباكـستان علـى أن تـصبح كـل منـها طرفـا يف معاهـدة احلظـر                         

 .الشامل للتجارب النووية
وأعربــت الــدول األعــضاء عــن القلــق مــن إمكانيــة أن حتــصل جهــات فاعلــة مــن غــري    - ٨

لك أن جسامة أخطار أسـلحة الـدمار        ذ. الدول على أسلحة دمار شامل وعلى وسائل إطالقها       
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. الــشامل الــيت قــد حيــصل عليهــا اإلرهــابيون قــد شــددت احلاجــة إىل تعزيــز املعاهــدة وتنفيــذها  
وعالوة على ذلـك، الحظـت الـدول األعـضاء احلاجـة إىل التقيـد بالـصكوك القانونيـة احلاليـة،                     

تثــال التــام لقــرار جملــس ســيما االتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي، وإىل االم وال
 ).٢٠٠٤ (١٥٤٠األمن 

وأعربت الدول األعضاء عن احلاجة إىل تعددية األطراف وإىل حلول متفق عليهـا مـن              - ٩
، باعتبارهـا الطريقـة الوحيـدة ملعاجلـة مـسائل نـزع        املتحـدة األمـم اجلميع، وفقا ألحكـام ميثـاق       

عدديـة األطـراف القائمـة علـى مفهـوم          إذ أن ت  . السالح وعدم االنتشار واألمن الـدويل املتعـددة       
 .االلتزامات والتعهدات املشتركة توفر أفضل طريقة للحفاظ على النظام الدويل

وطولـب بتنفيـذ    . وما برحت الدول األطراف ملتزمة بتنفيذ املادة الرابعـة مـن املعاهـدة             - ١٠
رد يف الوثيقـة اخلتاميـة   اخلطوات العملية الثالث عشرة تنفيذا كامال، مبا فيها التعهد القاطع الـوا  

ــام   ــسالح     . ٢٠٠٠للمــؤمتر االستعراضــي لع ــزع ال ــرار بالتحركــات األخــرية حنــو ن ورغــم اإلق
 .النووي، فقد تواصل التعبري عن القلق بشأن بطء وترية التقدم احملـرز يف تنفيـذ هـذه اخلطـوات             

 .تنفيذهاومت احلث على إجراء استعراض تطلعي للخطوات الثالث عشرة وللتقدم احملرز يف 
وذكرت الدول األطراف أن القضاء التـام علـى األسـلحة النوويـة هـو الـضمان املطلـق                    - ١١

وأُعــرب عــن القلــق مــن أنــه رغــم . الوحيــد ضــد انتــشارها أو اســتعماهلا أو التهديــد باســتعماهلا
 اإلجنازات اليت حققتها بعض الدول احلائزة لألسلحة النوويـة يف التخفيـضات الثنائيـة واملتعـددة       

ومت . األطراف، فإن جمموع عدد األسلحة النووية املنتشرة واملخزونة مـا زال يـصل إىل اآلالف            
التشديد على أن متديد معاهدة عدم االنتشار ملدة غري حمدودة ال يعـين حيـازة ترسـانات نوويـة                   

وكانت هنـاك مطالبـات بإطـار حمـدود زمنيـا لتحقيـق القـضاء التـام علـى                . إىل أجل غري مسمى   
 .ة النوويةاألسلح
دول احلـائزة  وأشري إىل الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية املتعلقة بالتزامـات الـ         - ١٢

وأعــرب عــن تأييــد وضــع اتفاقيــة ) ١٩٩٦يوليــه /متــوز ٨ املؤرخــة ٩٦/٢٣(لألســلحة النوويــة 
وطولــب بإنــشاء هيئــة فرعيــة تعــاجل مــسألة نــزع الــسالح النــووي يف املــؤمتر . لألســلحة النوويــة
 .٢٠١٠االستعراضي لعام 

وأعرب عن أوجه القلق من ازدياد دور األسلحة النووية يف بعض املـذاهب العـسكرية            - ١٣
ووجهـت نـداءات    . واالستراتيجية، ومن التخفيض الظاهر يف عتبة اسـتخدام األسـلحة النوويـة           

قــومي يف إلعــادة تقيــيم الفائــدة االســتراتيجية لألســلحة النوويــة ودورهــا يف سياســات األمــن ال 
 .ياق ما بعد احلرب الباردةس
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وأعرب عن القلق وخيبة األمـل بـشأن خطـط بعـض الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة                     - ١٤
استبدال أو حتـديث األسـلحة النوويـة ووسـائل إيـصاهلا أو منـصاهتا، وبـشأن اسـتحداث أنـواع                     

ــة   املتحــدة لكــةاملموردا علــى أوجــه القلــق تلــك، فــإن فرنــسا و  . جديــدة مــن األســلحة النووي
والواليات املتحدة األمريكيـة قـدمت إيـضاحاهتا وتفـسرياهتا      لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     

ومت التأكيـد علـى ضـرورة هتيئـة بيئـة ُتفـضي إىل              . بشأن جهودها املبذولة لتحقيق نزع الـسالح      
ل أطـراف  وأعرب أيضا عن القلق الشديد بشأن التعاون النووي بـني دو    . نزع السالح النووي  

 .ودول غري أطراف يف معاهدة عدم االنتشار
وعلقــت الــدول األطــراف أيــضا أمهيــة علــى تقلــيص حالــة نــشر األســلحة النوويــة مــن   - ١٥

خالل إهنـاء حالـة التأهـب، وإلغـاء التوجيـه، وتقليـل االعتمـاد علـى األسـلحة النوويـة، وتـأمني                       
ــة  احلــصول علــى قــدر أكــرب مــن املعلومــات مــن الــدول احلــائزة ل     ــة بــشأن حال ألســلحة النووي

. الترسانات النووية الفعليـة واالحتياطيـة، لغـرض زيـادة الثقـة فيمـا بـني مجيـع الـدول األطـراف            
ورحبت الدول األطـراف بـاجلهود الـيت تبـذهلا بعـض الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة يف هـذا                       

 األســلحة النوويــة الــصدد، منوهــة بــأن هــذه التــدابري العمليــة ميكــن أن ترفــع عتبــة اســتخدامات
 . وتعمل على جتنب احتمال وقوع حوادث وأخطاء يف احلسابات

وكررت الدول احلائزة لألسلحة النووية تأكيد التزامها برتع السالح النووي مبوجـب             - ١٦
وقد مت اإلعراب عن التقدير لسرعة االستجابة الـيت كانـت الـدول             . املادة السادسة من املعاهدة   

وأمجـل  . نووية تتعامل هبا مع التزاماهتـا مبوجـب املـادة الـسادسة مـن املعاهـدة              احلائزة لألسلحة ال  
عدد من هذه الدول التدابري اليت اختذهتا كل منها وفقا للمادة السادسة من املعاهدة، مـع إبـراز                  
حــاالت التقلــيص الفعلــي واملــسقط يف ترســانات األســلحة النوويــة وإقــالل االعتمــاد علــى          

فقـد أشـارت فرنـسا إىل       .  حـاالت تأهبـها وتـسريع برنـامج تفكيكهـا          األسلحة النووية وخفض  
خطة عملها احملددة املتعلقة برتع السالح الذي ينبغـي للـدول األعـضاء االلتـزام بـه حبلـول عـام                     

وجرى التأكيـد علـى أمهيـة التحقـق مـن تـدابري نـزع الـسالح النـووي، ومت الترحيـب                      . ٢٠١٠
وانب الفنية لـرتع الـسالح النـووي مـن خـالل مزيـد مـن                مببادرة اململكة املتحدة الستطالع اجل    

وقـد  . التعاون فيما بني الدول احلائزة لألسـلحة النوويـة والـدول غـري احلـائزة لألسـلحة النوويـة           
. لــوحظ أن األحــوال االســتراتيجية ميكــن أن يكــون هلــا أثــر علــى وتــرية نــزع الــسالح النــووي

ة تفــــسري االلتزامــــات بــــرتع دوجــــرى اإلعــــراب أيــــضا عــــن القلــــق حيــــال عمليــــات إعــــا 
 . النووي السالح

وأكدت الدول األطراف على املسؤولية اخلاصـة الـيت تقـع علـى عـاتق الـدولتني اللـتني                   - ١٧
متلكان أكرب ترسانتني نوويتني، وأعربـت عـن تقـديرها للتقـدم احملـرز يف إطـار معاهـدة ختفـيض                  
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ــة االســتراتيجية   ــدول األطــراف هبــذه   وفيمــا ن). معاهــدة موســكو (األســلحة اهلجومي وهــت ال
اإلجنازات، فإهنا قد دعت إىل إجراء ختفيضات إضافية تزيد عن املطلوب يف معاهـدة موسـكو،           
وشـددت علــى أن التخفيــضات يف عمليــات االنتــشار ويف احلالــة التــشغيلية ال ميكــن أن تكــون  

ت الـدول   والحظـ . بديال من ختفيـضات ال رجعـة فيهـا يف األسـلحة النوويـة وإزالتـها بالكامـل                 
األطراف أن موعد انتهاء صالحية كـل مـن معاهـدة ختفـيض األسـلحة اهلجوميـة االسـتراتيجية                   

 علـى التـوايل،     ٢٠١٢ وعـام    ٢٠٠٩ومعاهـدة موسـكو هـو عـام         ) سـتارت األوىل  (واحلد منها   
ورحبت الدول األعضاء بـاإلعالن الـصادر عـن االحتـاد           . ودعت إىل إبرام اتفاقات متابعة ثنائية     

ــيض األســلحة        الروســي وا ــدة ختف ــد معاه ــا بع ــب مل ــشأن ترتي ــشي ب ــات املتحــدة يف سوت لوالي
وجرى التشديد على ضرورة االسترشاد مببـادئ الالرجعيـة         . االستراتيجية، يكون ملزما قانونيا   

 . وإمكانية التحقق والشفافية يف كل تدبري من تدابري نزع السالح النووي
دول احلائزة لألسلحة النووية معلومـات أكثـر        ورحبت الدول األعضاء بتقدمي معظم ال      - ١٨

. تفصيال عن عدد األسلحة اليت يف ترساناهتا وعن التقدم احملرز يف ختفيض عـدد هـذه األسـلحة                 
وأهيب جبميع الدول أن تزيد من مستوى الشفافية واملساءلة يف مـا يتعلـق بترسـانات أسـلحتها                  

وحثــت علــى إنــشاء آليــات لإلبــالغ  . ةالنوويــة وتنفيــذ تــدابري نــزع الــسالح ومذاهبــها األمنيــ  
 . املوحد والتسجيل التدرجيي للتخفيضات يف الترسانات النووية

. ومت احلــث علــى أن تقــدم مجيــع الــدول األطــراف تقــارير عــن تنفيــذ املــادة الــسادسة    - ١٩
وجــرى التــشجيع علــى أن تقــدم الــدول غــري احلــائزة لألســلحة النوويــة والداخلــة يف أحــالف    

ول حــائزة لألســلحة النوويــة تقــارير عــن اجلهــود الــيت تبــذهلا للتقليــل مــن أمهيــة     إقليميــة مــع د
ولوحظ أن تقدمي تقـارير معتـادة سـيعزز الثقـة يف            . األسلحة النووية يف ترتيبات األمن اجلماعي     

 . النظام العام للمعاهدة بزيادة الشفافية، ويساعد يف الوقت ذاته، على معاجلة شواغل االمتثال
 الدول األطـراف بـالزخم الـذي ظهـر يف مـؤمتر نـزع الـسالح املعقـود برعايـة                     ورحبت - ٢٠

ــستة، يف عــامي    ــام   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦رؤســائه ال ــذي تواصــل يف ع ــوحظ  . ٢٠٠٨، وال ــد ل وق
. اإلسهام اإلجيـايب آلليـة تعـاون الرؤسـاء الـستة وتنـسيقهم، ووجهـت نـداءات السـتمرار ذلـك                    

يد على نطـاق واسـع، علـى أنـه ينبغـي للمـؤمتر              ، جرى التشد  CD/1840يتعلق باالقتراح    ما ويف
 . أن يبدأ عمله املوضوعي على سبيل االستعجال

ومت إبـراز الطـابع   . وأعرب عن التأييد الشديد ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويـة     - ٢١
ويف هــذا الــصدد، جــرى الترحيــب بتــصديق بــاالو . اهلــام وامللــح لبــدء ســرياهنا يف وقــت مبكــر

. جزر البـهاما واجلمهوريـة الدومينيكيـة وكولومبيـا وماليزيـا مـؤخرا علـى املعاهـدة        وبربادوس و 
وشــجعت الــدول الــيت مل تكــن قــد صــدقت علــى املعاهــدة علــى أن تفعــل ذلــك دون تــأخري،    
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ومت الترحيــب . خاصــة الــدول التــسع املتبقيــة الــيت يعــد تــصديقها ضــروريا لــدخوهلا حيــز النفــاذ
ملـــؤمتر املعقـــود مبوجـــب املـــادة الرابعـــة عـــشرة يف فيينـــا يف   بـــاإلعالن املـــشترك الـــصادر عـــن ا 

 . ٢٠٠٧ عام
وجرى التـشديد علـى أن جتريـب سـالح نـووي مـن جانـب مجهوريـة كوريـا الـشعبية                    - ٢٢

وأكدت الـدول األطـراف مـن       . الدميقراطية أبرز احلاجة إىل التبكري بدخول املعاهدة حيز النفاذ        
تفجريات جتـارب األسـلحة النوويـة أو أي تفجـريات     جديد أمهية احلفاظ على وقف اختياري لـ    

والحظــت الــدول األطــراف التقــدم الــذي أحرزتــه اللجنــة التحــضريية ملنظمــة    . نوويــة أخــرى
معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية يف إنشاء نظام رصـد دويل، ودعيـت الـدول األطـراف           

ارب النووية وذلك بتقدمي القـدر      إىل دعم اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتج        
 . الكايف من املوارد واخلربات

وأثار إلغـاء معاهـدة القـذائف املـضادة للقـذائف التـسيارية وتطـوير منظومـات قـذائف                    - ٢٣
دفاعية القلق بوصفه يؤثر تـأثريا مناوئـا علـى االسـتقرار االسـتراتيجي ويتـرك آثـارا سـلبية علـى                      

وأعـرب أيـضا عـن القلـق إزاء خطـر حـدوث             . ال النـووي  نزع السالح وعـدم االنتـشار يف اجملـ        
وأما يف ما يتعلـق بالفـضاء اخلـارجي،         . سباق جديد للتسلح على األرض ويف الفضاء اخلارجي       

فإن الدول األطـراف نوهـت بطـرح مقتـرح يف مـؤمتر نـزع الـسالح بإعـداد معاهـدة مبنـع نـشر               
 . أسلحة يف الفضاء اخلارجي

حلاجة إىل تنازل األسلحة النوويـة غـري االسـتراتيجية، مبـا يف            وأبرزت الدول األطراف ا    - ٢٤
وجــرى الترحيــب باملبــادرات النوويــة الرئاســية  . ذلــك ســحبها إىل أراضــي الــدول احلــائزة هلــا  

، املتخـذة مـن جانـب الواليـات املتحـدة األمريكيـة واالحتـاد الروسـي                 ١٩٩٢ و   ١٩٩١لعامي  
وجـرى التـشديد علـى أمهيـة     . ى هذه املبادرات  وكانت هناك نداءات بإضفاء الطابع الرمسي عل      

ــشفافية       ــة غــري االســتراتيجية علــى حنــو يتــسم بال إجــراء ختفيــضات إضــافية يف األســلحة النووي
وُنــوه بــاالقتراح املقــدم مــن االحتــاد الروســي بإحالــة   . واملــساءلة وإمكانيــة التحقــق والالرجعــة 

ألطـراف وكـذا نـوه بأمهيـة مواصـلة          معاهدة القوات النووية املتوسطة املـدى إىل صـك متعـدد ا           
وأشري أيضا إىل ضرورة منـع اإلرهـابيني مـن الوصـول إىل األسـلحة            . اإليفاء بااللتزامات احلالية  
كما جرى اإلعراب عن أوجـه قلـق إزاء االنتـشار املـستمر للقـذائف          . النووية غري االستراتيجية  

الق يف معاهـدة القـوات النوويـة        ونوه أيضا باإلشـارة إىل القـضاء علـى وسـائل اإلطـ            . التسيارية
املتوسطة املدى، ودعيت الدول األطراف إىل التقيد مبدونة الهاي لقواعد السلوك ملنـع انتـشار               

 . القذائف التسيارية
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ومت التشديد على أمهية البدء فورا يف إجـراء مفاوضـات يف مـؤمتر نـزع الـسالح بـشأن           - ٢٥
.  النوويــة أو أجهــزة متفجــرة نوويــة أخــرى وضــع معاهــدة بــشأن املــواد االنــشطارية لألســلحة 

وطولب مبعاجلة مدى إمكانية التحقق من صك من هذا القبيل وضرورة أن يشمل املخزونـات               
ذلك أن يف اإلبرام، علـى سـبيل االسـتعجال، هلـذه املعاهـدة نفعـا للنظـام العـاملي لعـدم                  . القائمة

أن تلـك املـسألة، مبـا فيهـا     وقـدمت عـدة مقترحـات إلحـراز تقـدم بـش      . االنتشار ونزع السالح  
هنج مراحلي لعلُّه يبدأ مبعاهدة إطارية ميكن أن ُتعزز وتفـصل يف بروتوكـوالت، وبإنـشاء فريـق                

 إنتـاج    وبإصـدار إعالنـات مـشتركة بـشأن وقـف          من اخلرباء والعلمـاء يف مـؤمتر نـزع الـسالح،          
. اء رفيــع املــستوىهــذه املــواد، ومببــادرة للرقابــة علــى املــواد االنــشطارية، وتــشكيل فريــق خــرب 

ــواد         ــاج امل ــاري إلنت ــات وقــف اختي ــد أعلنــت بعــد عــن عملي ــيت مل تكــن ق ــدول ال وأهيــب بال
 . االنشطارية لألسلحة النووية أو إنتاج أجهزة متفجرة نووية أخرى أن تفعل ذلك

وجرى التشديد على أمهية الترتيبات اليت تتخذها كل الدول احلائزة لألسـلحة النوويـة           - ٢٦
 أقرب وقت ممكن عمليا، املـواد االنـشطارية الـيت تعينـها كـل منـها علـى أهنـا مل تعـد                        لتضع، يف 

الزمة لألغراض العسكرية حتت رعاية الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أو أي آليـة حتقـق دوليـة                     
وأبلغـت بعـض    . أخرى ذات صلة، وعلى ترتيبات التـصرف يف هـذه املـواد لألغـراض الـسلمية               

ويف هـذا الـسياق،     . لحة النووية عن اإلجراءات اليت اختـذهتا يف هـذا الـصدد           الدول احلائزة لألس  
ومتت اإلشادة باجلهود اجلارية للـدول احلـائزة   . اعتربت املبادرة الثالثية األطراف تدبريا ذا أمهية    

ــشجيع        ــدين وت ــايل التخــصيب لالســتعمال امل ــوم الع ــائض اليوراني ــل ف ــة لتحوي لألســلحة النووي
 .اجلهود هذه
وأقرت الدول األطراف باإلسهام اإلجيايب ملختلف املبادرات الرامية إىل حتقيق التعـاون             - ٢٧

وتـضم هـذه املبـادرات املبـادرة العامليـة          . من أجل احلد من خماطر مجيـع أسـلحة الـدمار الـشامل            
ملكافحة اإلرهـاب النـووي، واملبـادرة العامليـة ملكافحـة انتـشار أسـلحة ومـواد الـدمار الـشامل،                     

 . درة العاملية للحد من التهديدات ومبادرة األمن من االنتشارواملبا
ورحبت الدول األطـراف مببـادرات جديـدة أخـرى اختـذهتا حكومـات ومت اختاذهـا يف                   - ٢٨

اجملتمـــع املـــدين، وترمـــي إىل حتقيـــق رؤيـــة عـــامل خـــال مـــن األســـلحة النوويـــة، مبـــا يف ذلـــك    
ؤمتر دويل لــرتع الــسالح عقــد يف أوســلو يف  املنبثقــة عــن مــ١٠، والتوصــيات الـــ ٥ الـــ املبــادئ
، واللجنـة املعنيـة بأسـلحة الـدمار الـشامل، والنـداء املوجـه مـن أربعـة مـن           ٢٠٠٨فربايـر   /شباط

 . رجال السياسة يف الواليات املتحدة األمريكية
ومت التشديد على أمهية التثقيف املتعلق برتع السالح وعدم االنتشار لتعزيز نظـام نـزع                - ٢٩

ويف هــذا الـصدد، شـجعت الــدول األطـراف علــى    . ح وعـدم االنتــشار لألجيـال القادمـة   الـسال 
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االضطالع بأنشطة حمددة لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير األمني العام عن التثقيـف يف جمـال                
التأكيد جمـدداً علـى      وعلى تبادل املعلومات عن ذلك األمر ومت      ) A/57/124انظر  (نزع السالح   

 . االجتماع ضاً لتنفيذ التوصيات املذكورة يفئل وعلى املبادرات اجلديدة أياخلطوات والوسا
وأشــارت الــدول األطــراف إىل أنــه ريثمــا تــتم إزالــة األســلحة النوويــة، ينبغــي للــدول    - ٣٠

احلائزة لألسلحة النووية أن تقدم ضمانات أمنية إىل الدول غـري احلـائزة لألسـلحة النوويـة بأهنـا            
ســلحة ضــدها أو هتــّدد باســتعماهلا وميكــن أن تكــون الــضمانات األمنيــة   لــن تــستعمل تلــك األ

. حافزا لالمتناع عن اقتناء أسلحة الدمار الـشامل وحـافزاً ألن حتقـق للمعاهـدة عامليـة الـشمول                  
ــام   ــؤمتر عــ ــتعراض   ١٩٩٥وأشــــري إىل أن مــ ــؤمتر االســ ــدها ومــ ــدة ومتديــ ــتعراض املعاهــ  الســ

وأشــري أيــضا إىل أن الوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر     . ة أبــرزا أمهيــة الــضمانات األمنيــ   ٢٠٠٠ لعــام
 دعــت اللجنــة التحــضريية إىل أن تقــدم للمــؤمتر االستعراضــي لعــام   ٢٠٠٠االستعراضــي لعــام 

وجــرى التنويــه بــأن الــضمانات األمنيــة الــسلبية،  .  توصــيات بــشأن الــضمانات األمنيــة٢٠٠٥
. وينبغــي إعــادة تأكيــدها، مــا زالــت ملحــة ١٩٩٥وهــي عنــصر أســهم يف قــرار التمديــد لعــام 

وأُعرب عن رأي مفاده أن تلقي هذه الضمانات حق من احلقوق املشروعة للدول غري احلـائزة                
وأُعــــرب عــــن التأكيــــد جمــــدداً . لألســــلحة النوويــــة األطــــراف يف معاهــــدة عــــدم االنتــــشار

وشـددت بعـض الـدول      ). ١٩٩٥ (٩٨٤االلتزامات الـواردة يف إطـار قـرار جملـس األمـن              على
 . اف، مبا فيها الصني، على أمهية سياسة عدم البدء باالستخداماألطر
وشددت الدول األطراف على ضرورة مواصلة اجلهـود الراميـة إىل إبـرام صـك عـاملي                  - ٣١

وغري مـشروط وملـزم قانونـا بـشأن مـنح ضـمانات أمنيـة سـلبية للبلـدان غـري احلـائزة لألسـلحة                         
إلخالل بالـضمانات األمنيـة الـيت سـبق أن أُعطيـت            النووية باعتبارها مسألة ذات أولوية، دون ا      

ويف هـذا الـصدد،     . على حنو ثنائي أو مبوجـب معاهـدات املنـاطق اخلاليـة مـن األسـلحة النوويـة                 
كانت هناك إشارات إىل السعي إىل وضع بروتوكول للمعاهدة وإىل إمكانية إجراء املناقـشات              

دمـه الرؤسـاء الـستة ملـؤمتر نـزع الـسالح       املوضوعية املتوخـاة يف مـشروع املقـرر احلـايل الـذي ق            
ــي        ــة أن تفـ ــلحة النوويـ ــائزة لألسـ ــدول احلـ ــد، أُهيـــب بالـ ــرام أي صـــك جديـ ــتم إبـ ــا يـ وريثمـ

ــرار جملـــس األمـــن   كـــل ــا مبوجـــب قـ ــة  ). ١٩٩٥ (٩٨٤بالتزاماهتـ ومعاهـــدات املنـــاطق اخلاليـ
زامـات مبوجـب    األسلحة النووية والترتيبات الثنائية وأُعرب عن وجهة نظر مفادهـا أن االلت            من

ليــست ملزمــة قانونــاً أو غــري مــشروطة، مبــا ال يلــيب املتطلبــات األمنيــة   ) ١٩٩٥ (٩٨٤القــرار 
وأعرب عن القلق مـن أن التطـورات األخـرية فيمـا يتعلـق              . للدول غري احلائزة لألسلحة النووية    

اق واعُتـرب أن اسـتحق  . باملذاهب النووية قد تقوض يف أي حـال مـن األحـوال تلـك االلتزامـات            
أي دولة طرف للضمانات األمنية يتطلب املناقشة يف الظروف اليت ال يكون فيها هـذا الطـرف                 
متمتعا بـسمعة حـسنة يف إطـار معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة أو يكـون قـد انـسحب                         
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وأطلقــت نــداءات إلنــشاء هيئــة فرعيــة معنيــة بالــضمانات األمنيــة يف املــؤمتر         . املعاهــدة مــن
 .٢٠١٠م االستعراضي لعا

. ومت التشديد علـى أن عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة يـشكّل هـدفاً أساسـيا للمعاهـدة                    - ٣٢
وأعرب عن القلق من أن حتديات االنتـشار اخلطـرية هتـدد نظـام معاهـدة عـدم االنتـشار وذلـك                  
بإضـــعاف الثقـــة يف امتثـــال الـــدول األطـــراف والتزاماهتـــا مبوجـــب املعاهـــدة وجـــرى التأكيـــد   

وأُهيـب بالـدول    . إىل معاجلة املسائل املتعلقة باالنتـشار يف حـدود أحكـام املعاهـدة            احلاجة   على
األطــراف إىل بــذل أقــصى جهــد للوصــول إىل حلــول دبلوماســية للــشواغل املتعلقــة باالمتثــال    

 . ولتعزيز الثقة فيما بني مجيع الدول األطراف
ــة لل     - ٣٣ ــة الدوليـ ــى أن الوكالـ ــد علـ ــن جديـ ــراف مـ ــدول األطـ ــة  وأكـــدت الـ ــة الذريـ طاقـ
الــسلطة املختــصة املــسؤولة عــن التحقــق والتأكــد، وفقــا للنظــام األساســي للوكالــة ونظــام  هــي

ضماناهتا، مـن االمتثـال التفاقـات ضـماناهتا مـع الـدول األطـراف املـضطلع هبـا وفـاء بالتزاماهتـا                
نوويــة  مــن املــادة الثالثــة مــن املعاهــدة، بغيــة منــع حتويــل اســتخدام الطاقــة ال   ١مبوجــب الفقــرة 

. األغراض السلمية إىل استخدامها يف صنع أسلحة نوويـة أو أجهـزة متفجـرة نوويـة أخـرى                  يف
وأبرزت الدول األطراف احلاجة إىل تعزيز دور الوكالة وأكدت من جديد على وجـوب عـدم             

وأشــارت . القيـام بـأي شــيء مـن شـأنه تقــويض سـلطة الوكالــة يف التحقـق مـن عــدم التحويـل        
وجــوب التــصدي بفعاليــة النتــهاك االلتزامــات املتعلقــة بالــضمانات بغيــة  الــدول األطــراف إىل 

 . احلفاظ على سالمة املعاهدة
ورحبت الـدول األطـراف بـاجلهود الـيت تبـذهلا الوكالـة لتعزيـز الـضمانات واسـتكمال               - ٣٤

وشـددت الـدول    . اإلطار املفاهيمي لضمانات متكاملة، فضال عن اخلطـوات املتخـذة لتطبيقهـا           
 على أمهية ضمانات الوكالة كأحد األعمـدة األساسـية لنظـام عـدم االنتـشار النـووي              األطراف

ــال اللتزامــات عــدم         ــضمانات للتحقــق مــن االمتث ــذ ال ــة يف تنفي ــة عمــل الوكال وأشــادت بأمهي
ومــن مث فقــد أفــضت ضــمانات الوكالــة إىل تعزيــز الثقــة  . االنتــشار الــيت تــنص عليهــا املعاهــدة 

لــى تعزيــز أمنــها اجلمــاعي وأدت دورا رئيــسيا يف منــع انتــشار   بــني الــدول، وســاعدت ع فيمــا
 . األسلحة النووية وغريها من األجهزة املتفجرة النووية

ــة          - ٣٥ ــصبغة العاملي ــن أجــل إضــفاء ال ــسعي م ــى ضــرورة ال ــدول األطــراف عل وأكــدت ال
ات ورغم الترحيب ببدء العمل مؤخراً باتفاقـات الـضمان        . نظام ضمانات الوكالة وتعزيزه    على

الشاملة والربوتوكوالت اإلضافية مع عدد من الدول األطراف، فقد أُعرب عـن القلـق مـن أن                 
 دولة من الدول األطراف مل تبدأ بعد العمل باتفاقات الـضمانات، حـسبما تقتـضيه                ٣٠حوايل  
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ــالربوتوكوالت اإلضــافية  ٨٧املــادة الثالثــة، وأن  وأُهيــب بالــدول .  منــها فقــط بــدأت العمــل ب
 . م بعد اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة أن تفعل ذلك دون مزيد من اإلبطاءمل ترب اليت
وأُبرزت أمهية الربوتوكول اإلضايف النموذجي بوصفه أداة أساسية ال غىن عنها لـألداء              - ٣٦

وجرى التشديد على ضرورة أن يكون لدى الـدول األطـراف           . الفعال لنظام ضمانات الوكالة   
روتوكـول إضـايف يف الوقـت ذاتـه لكـي يتـأتى للوكالـة تقـدمي ضـمان            اتفاق ضمانات شـاملة وب    

ــة يف       ــة غـــري معلنـ ــشطة نوويـ ــواد أو أنـ ــود مـ ــدم وجـ ــة وعـ ــواد املعلنـ ــل املـ ــدم حتويـ موثـــوق لعـ
 . املعنية الدول
وأكــــدت الــــدول األطــــراف مــــن جديــــد احلاجــــة إىل إضــــفاء الــــصبغة العامليــــة          - ٣٧
ــى ــذ    عل ــق    الربوتوكــول اإلضــايف وأشــارت إىل ضــرورة ب ــى حتقي ــود إضــافية للعمــل عل ل جه
. اهلدف من أجل زيادة الثقة يف امتثال الدول األطـراف اللتزاماهتـا املتعلقـة بعـدم االنتـشار                  هذا

وأُهيب بالـدول األطـراف الـيت مل تكـن قـد أبرمـت بعـد بروتوكـوالت إضـافية أن تفعـل ذلـك                         
العاملي للربوتوكـول اإلضـايف     وال ينبغي للجهود املبذولة لتحقيق التطبيق       . أقرب وقت ممكن   يف

 . أن تعوق اجلهود الرامية إىل حتقيق عاملية اتفاقات الضمانات الشاملة
 وهـو اتفـاق ضـمانات شـاملة         -وأُعرب عـن آراء مفادهـا أن نظـام الـضمانات املعـزز               - ٣٨

 يشكل معيار التحقـق يف معاهـدة عـدم االنتـشار، وأن هـذا املعيـار       -مقترن بربوتوكول إضايف  
ويف هــذا الــصدد، أُعــرب أيــضا  .  أن يــستعمل كــشرط مــسبق لترتيبــات توريــد جديــدة  ميكــن
وحظيـت  . آراء مفادها أن إبرام بروتوكول إضايف ينبغي أن يظل تـدبريا طوعيـا لبنـاء الثقـة                 عن

ــصغرية املتفــق عليهــا يف عــام       ــشأن بروتوكــوالت الكميــات ال ــدة ب ــات اجلدي بالترحيــب الترتيب
 خطــوة هامــة يف عمليــة تعزيــز الــضمانات؛ وأُهيــب بكــل الــدول   يف الوكالــة واعُتــربت٢٠٠٥

 . املعنية أن تعتمد هذا املعيار اجلديد
وتكرر التأكيد على أن فرض ضوابط علـى التـصدير ميثـل عنـصرا رئيـسيا مـن عناصـر                     - ٣٩

 ،ويف ضوء التحفظات املتعلقة بـشبكات االنتـشار اخلفيـة         . نظام عدم االنتشار يف إطار املعاهدة     
شددت الدول األطراف علـى أن فـرض ضـوابط فعالـة علـى التـصدير، إىل جانـب وجـود                     فقد  

ضمانات شاملة، يشكل جزءا ال يتجزأ من هذا النظام وجـرى التأكيـد علـى دورهـا املـشروع                   
ــا         ــسلمي مثلم ــووي ال ــاون الن ــسهيل التع ــة ويف ت ــة والثالث ــواد األوىل والثاني ــال امل ــة امتث يف كفال

 تتـــوخى مجيـــع الـــدول اليقظـــة يف نقـــل املعـــدات والتكنولوجيـــا  التأكيـــد علـــى ضـــرورة أن مت
وأُشري إىل الدور املهم الذي يضطلع بـه اإلطـار الـدويل ملراقبـة الـصادرات مـن املـواد                  . احلساسة

ــواد          ــوَّردي امل ــة م ــر وجمموع ــة زانغ ــد جلن ــة، وبالتحدي ــة النووي ــصلة بالطاق ــات املت والتكنولوجي
ه الدول فيما يتعلـق بوضـع سياسـاهتا الوطنيـة املتـصلة مبراقبـة               النووية، وال سيما فائدهتا يف توجي     
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الصادرات على أنه جرى حـثَّ الـدول األطـراف علـى تنفيـذ الـضوابط علـى التـصدير بطريقـة                      
وكــذى جــرى التــشديد علــى أال ينــال مــن احلقــوق غــري القابلــة   . شــفافة وال متييزيــة وتعاونيــة

 . للتصرف مبوجب املادة الرابعة
عــن التأييــد ملفهــوم املنــاطق اخلاليــة مــن األســلحة النوويــة املعتــرف هبــا دوليــا   وأُعــرب  - ٤٠

ــة           ــاطق املعني ــدول يف املن ــني ال ــا ب ــة فيم ــا حبري ــتم التوصــل إليه ــات ي ــى أســاس ترتيب ــشأة عل املن
وجـــرى التـــشديد علـــى مـــسامهة . أســـاس املبـــادئ التوجيهيـــة املرعيـــة لألمـــم املتحـــدة وعلـــى
واألمن على الصعيدين العاملي واإلقليمي، مبا يف ذلك قـضية عـدم            املناطق يف تعزيز السالم      هذه

ــصعيد العــاملي   ــووي علــى ال ــة    . االنتــشار الن ــاطق اخلالي ــدول املــشمولة باملن ــوحظ أن عــدد ال ول
واعُتـرب إنـشاء مثـل هـذه املنـاطق مبوجـب معاهـدات              .  بلـدان  ١٠٥األسلحة النوويـة جتـاوز       من

دابا وسييمباالتينـسك خطـوة إجيابيـة حنـو بلـوغ هـدف             تالتيلولكو وراروتونغا وبـانكوك وبيلينـ     
ويف هذا الصدد، رحَّبت الدول األطـراف بالتـصديقات األخـرية           . نزع السالح النووي الشامل   

ــة        ــة مــن األســلحة النووي ــة املنطقــة اخلالي ــدابا وخطــة العمــل الــيت أقرهتــا جلن علــى معاهــدة بيلين
ورئـي أن اجلهـود الـيت بذلتـها         . نكوكجنوب شرق آسـيا مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ معاهـدة بـا                يف

جمددا الدول احلائزة لألسلحة النووية لتسوية املسائل العالقة بشأن بروتوكول معاهدة بـانكوك             
وأُهيـب بالـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة أن تقـدم ضـمانات أمنيـة لألعـضاء          . جهود مـشجعة  

ــع الربوتوكـــوالت    يف ــة بتوقيـ ــلحة النوويـ ــة مـــن األسـ ــاطق اخلاليـ ــدات  املنـ ــذه املعاهـ ــة هبـ  املرفقـ
 .عليها والتصديق

ومت التشجيع على مواصلة التعاون وزيادته فيما بني أطراف املناطق، كما مت التـشجيع               - ٤١
ــة يف نــصف الكــرة اجلنــويب     ــة مــن األســلحة النووي ورحبــت الــدول . علــى إنــشاء منطقــة خالي

 آسـيا الوسـطى والتـصديقات     األطراف بـإبرام معاهـدة املنطقـة اخلاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف               
وأُعــرب عــن احلاجــة إىل مواصــلة املــشاورات فيمــا بــني البلــدان املعنيــة وفقــاً     . األخــرية عليهــا

ــة الــصادرة يف عــام    عــن هيئــة نــزع الــسالح التابعــة لألمــم املتحــدة    ١٩٩٩للمبــادئ التوجيهي
.  جنــوب أســياأجــل حــل املــسائل العالقــة بــشأن املنطقــة اخلاليــة مــن األســلحة النوويــة يف   مــن

ومت التنويــه . وتكــرر التأكيــد علــى دعــم مركــز منغوليــا كمنطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة  
وأبـرزت الـدول األطـراف أمهيـة إنـشاء منـاطق        . باجلهود املبذولة لترسيخ هـذا املركـز مؤسـسياً        

 . جديدة خالية من األسلحة النووية، خاصة يف الشرق األوسط وجنوب أسيا
ل األطراف من جديد على أمهية القرار املتعلق بالـشرق األوسـط املتخـذ              وأكدت الدو  - ٤٢

 على أن القـرار سـيظل ملزمـا إىل          وشددت،  ١٩٩٥يف مؤمتر استعراض املعاهدة ومتديدها لعام       
 ١٩٩٥وقـد كـان القـرار عنـصرا أساسـيا مـن نتـائج مـؤمتر عـام                   . أن تتحقق أهدافـه ومقاصـده     
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 لتمديـد معاهـدة عـدم انتـشار         ١٩٩٥عليـه يف عـام      وجزءا جوهريا مـن األسـاس الـذي اعتمـد           
وكــررت الــدول األطــراف دعمهــا إلنــشاء  . األســلحة النوويــة دون تــصويت ملــدة غــري حمــددة 

منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة ومــن أســلحة الــدمار الــشامل األخــرى ونظــم إيــصاهلا يف    
ى أسـاس معيـار قابـل    وأُعرب عن قلق شـديد مـن أن تنفيـذ القـرار ال يـتم علـ               . الشرق األوسط 

وأكـدت  . ومت احلث بقـوة علـى إبـداء عـزم متجـدد وموجـه حنـو العمـل لتنفيـذ القـرار                 . للقياس
الدول األطـراف أمهيـة إنـشاء آليـات عمليـة يف إطـار عمليـة اسـتعراض معاهـدة عـدم االنتـشار                        

  بشأن الـشرق األوسـط، وال سـيما مـن خـالل تقـدمي تقـارير إىل                 ١٩٩٥ لتعزيز تنفيذ قرار عام   
اخلطوات اليت اختـذهتا لتعزيـز حتقيـق هـدف إنـشاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة                     األمني العام عن  

.  بشأن الشرق األوسـط    ١٩٩٥الشرق األوسط وإعمال أهداف ومقاصد قرار عام         النووية يف 
، ٢٠١٠وطولب بإنشاء هيئة فرعية يف إطار اللجنة الرئيسية الثانيـة للمـؤمتر االستعراضـي لعـام                 

 اللجنــة التحــضريية وبإنــشاء جلنــة دائمــة ألعــضاء  خــالل انعقــادفتــرة زمنيــة حمــددة إىل جانــب 
وأُعـرب أيـضا   . مكتب املؤمتر ملتابعة التنفيذ ما بني الدراسة للتوصيات املتعلقة بالشرق األوسط   

 للوكالــة ٤٤ عــن مــساندة الترتيبــات املتخــذة للــدعوة إىل عقــد مــؤمتر دويل يف املــؤمتر العــام الـــ 
ء منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة يف الــشرق األوســط، مبــشاركة مــن البلــدان  هبــدف إنــشا

 . احلائزة لألسلحة النووية ومجيع الدول يف املنطقة
والحظت الدول األطـراف أن كـل دول منطقـة الـشرق األوسـط، باسـتثناء إسـرائيل،                   - ٤٣

 بالقـدرات النوويـة     وأُعرب عن قلق شديد يف ما يتعلـق       . دول أطراف يف معاهدة عدم االنتشار     
وأهابــت الــدول األطــراف بإســرائيل أن تنــضم إىل املعاهــدة يف أقــرب وقــت ممكــن   . إلســرائيل

بوصفها دولـة غـري حـائزة لألسـلحة النوويـة، وأن تـربم اتفـاق الـضمانات مـع الوكالـة الدوليـة                        
 القلـق  وأعرب عـن . للطاقة النووية، وأن تضع مرافقها النووية حتت الضمانات الشاملة للوكالة 

ــة، وال ســيما         ــضمانات للوكال ــع دول خــارج نطــاق نظــام ال ــووي م ــاون الن ــال التع ــضاً حي أي
ومت التشديد على ضرورة رصد امتثال الدول األطراف املواد األوىل والثانية والثالثـة،             . إسرائيل

 . وال سيما االلتزامات املتعلقة بالنقل
.  تنفيذ القرار املتعلـق بالـشرق األوسـط   وجرى التشديد على أمهية هتيئة بيئة تفضي إىل       - ٤٤

وارُتئي أن وجود األسلحة النووية يشكل عائقا أمـام التطلعـات جلعـل الـشرق األوسـط منطقـة              
ورحبــت الــدول األطــراف بــالقرارات الطوعيــة الــيت اختــذهتا       . خاليــة مــن األســلحة النوويــة   

لحة الـدمار الـشامل ووسـائل       اجلماهريية العربية الليبية للتخلي عـن براجمهـا اخلاصـة بتطـوير أسـ             
وجرى حـث مجيـع الـدول يف املنطقـة     . إيصاهلا، فضال عن مصادقتها على الربوتوكول اإلضايف   

الـيت مل تنـضم بعـد إىل معاهـدة عـدم االنتـشار علـى أن تفعـل ذلـك وتـربم مـع الوكالـة الدوليـة              
معاهـدة   طرافـاً يف  وتـصبح أ اإلضافيةللطاقة الذرية اتفاقات الضمانات الشاملة والربوتوكوالت      
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وبـشكل أعــم، أعربـت الـدول األطـراف أيـضا عـن دعمهــا       . احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة    
وأعـرب عـن وجهـة نظـر مفادهـا          . الكامل إلحالل سالم شامل عادل دائم يف الشرق األوسط        

أن عدم إحراز تقدم يف عملية الـسالم يف الـشرق األوسـط ال ينبغـي أن يعـوق تنفيـذ قـرار عـام                 
مجيــع دول املنطقــة إىل معاهــدة عــدم االنتــشار سيــساهم     انــضمامأن ولــوحظ أيــضا  . ١٩٩٥

حتقيق هدف إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية ومن أسـلحة الـدمار الـشامل األخـرى               يف
 . يف الشرق األوسط

وأكدت الدول األطراف جمدداً أمهية تنفيذ مجهورية إيـران اإلسـالمية اتفـاق ضـمانات       - ٤٥
عدم االنتشار وأبدت إصرارها على أن ميتثل ذلك البلد امتثـاالً كـامالً مـن دون إبطـاء                  معاهدة  

ــن      ــس األمــ ــرار جملــ ــواردة يف قــ ــشروط الــ ــع الــ ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧و ) ٢٠٠٦ (١٦٩٦جلميــ
ــس     ) ٢٠٠٨ (١٨٠٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٤٧ و ــيت كــان جمل ــصلة ال ــرارات ذات ال ــع الق ويف مجي

ختذها والحظت الدول األطراف أن الوكالـة كانـت         حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ا      
ويل املواد النووية املعلنة يف مجهورية إيـران اإلسـالمية          واصل التحقق من عدم حت    قد أفادت أهنا ت   

وأهنــا كانــت مــا زالــت غــري قــادرة علــى التحقــق مــن غيــاب مــواد وأنــشطة نوويــة غــري معلنــة    
قـد متــت تـسويتها فيمـا مل تــتم     . بـالتحقق ذلـك البلـد، وأن بعــض األسـئلة واملـسائل املتعلقــة     يف

تسوية أمـور أخـرى مبـا فيهـا بعـض األمـور الـيت تعـد مـصدر قلـق عظـيم، ولـوحظ إمتـام خطـة                             
العمــل لتــسوية بعــض املــسائل العالقــة بــني مجهوريــة إيــران اإلســالمية والوكالــة الدوليــة للطاقــة 

اهتـا وممارسـاهتا، ستواصـل      وكذلك الحظت الدول األطراف أن الوكالة ، وفقا إلجراء        . الذرية
دعم النتائج الـيت تنتـهي إليهـا والتحقـق، كجـزء مـن عمليـة التحقـق الـيت تقـوم هبـا، مـن متاميـة                            

وتعتقد الدول األطراف بأن املـسألة ينبغـي حلـها سـلميا مـن خـالل       . اإلعالن الصادر عن البلد  
اك جملـس األمـن     ويف معـرض التـشكيك يف احلاجـة إىل إشـر          . اجلهود الدبلوماسـية واملفاوضـات    

يف األمــر، أشــارت مجهوريــة إيــران اإلســالمية إىل اســتعدادها ملواصــلة حــل املــسائل العالقــة يف   
إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكـدت إيـران عزمهـا علـى مواصـلة التعـاون مـع الوكالـة                     

.  عـدم االنتـشار  وفقا اللتزاماهتا القانونية املنصوص عليها يف النظام األساسي للوكالـة ومعاهـدة        
وأعادت مجهورية إيران اإلسالمية تأكيد طبيعة برناجمها النووي السلمية وأعلنـت عزمهـا علـى               

 .عدم تعليق أنشطة التخصيب واملعاجلة
وأقرت الدول األطراف بأن األنشطة النووية اليت تضطلع هبا مجهوريـة كوريـا الـشعبية       - ٤٦

 االنتــشار ونوهــت بالتقــدم احملــرز مبوجــب     الدميقراطيــة تــشكل حتــديا خطــريا ملعاهــدة عــدم     
.  وإغـالق املرافـق النوويـة يف يونغبيـون         ٢٠٠٧فربايـر   / شباط ١٣اإلجراءات األولية املتخذة يف     

ورحبت الدول األطراف بترتيبات الرصـد والتحقـق الـيت تقـوم الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة                    
 والحظـت الـدول األطـراف أن تعطيـل     .بتنفيذها مبوافقـة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة          
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وأبـدت الـدول األطـراف      . بعض املرافق النووية يف يونغبيون أمر قيد التنفيـذ يف الوقـت الـراهن             
القلــق مــن أن مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة مل تقــدم بعــد إعالنــا كــامال ودقيقــا بكــل    

 وحثـت الـدول األطـراف    .براجمها وأنشطتها النووية، وحثتـها علـى فعـل ذلـك مـن دون إبطـاء         
والبيـان  ) ٢٠٠٦ (١٧١٨و  ) ٢٠٠٦ (١٦٩٥البلد املذكور على امتثال قـراري جملـس األمـن           

ــول   ــصادر يف أيل ــشترك ال ــة     ٢٠٠٥ســبتمرب /امل ــع األســلحة النووي ــالتخلي عــن مجي ، القاضــي ب
ل والربامج النووية القائمة وما يرتبط بذلك من برامج للقـذائف التـسيارية، علـى حتـد تـام وقابـ                   

للتحقق وال رجعة فيه، وبالعودة إىل االمتثال من دون إبطاء لاللتزامات مبوجـب معاهـدة عـدم                
وشـددت الـدول األطـراف      . االنتشار واتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذريـة        

وأبــرزت . علــى أمهيــة حتقيــق هــدف جعــل شــبه اجلزيــرة الكوريــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة 
طــراف احلاجــة إىل إجيــاد حــل ســلمي هلــذه املــسألة، ورحبــت بــاجلهود الدبلوماســية   الــدول األ

 .املبذولة يف إطار احملادثات السداسية
وكان هناك قلق حيـال التقـارير الـيت تـدعي قيـام اجلمهوريـة العربيـة الـسورية بأنـشطة                      - ٤٧

اون مـع   نووية سـرية، ووجهـت نـداءات إلعطـاء إيـضاحات فوريـة بـشأن هـذه األنـشطة بالتعـ                    
ومحلت اإلجراءات األحادية اجلانب اليت اختـذت ردا علـى هـذه          . الوكالة الدولية للطاقة الذرية   

األنــشطة املزعومــة بعــض الــدول األطــراف علــى التأكيــد علــى احلاجــة إىل إشــراك الوكــاالت    
. الدولية للطاقـة الذريـة يف مرحلـة مبكـرة يف حـاالت االضـطالع بأنـشطة مـشتبه هبـا لالنتـشار                      

ت اجلمهوريــة العربيــة الــسورية مــن جديــد التزامهــا بامتثــال معاهــدة عــدم االنتــشار          وأكــد
واتفاقـات الـضمانات املربمــة مـع الوكالـة الدوليــة للطاقـة الذريـة، رافــضة صـحة أي معلومــات        

 .توحي بعكس ذلك
 غري القابـل للتـصرف مبوجـب املـادة الرابعـة      هاوأكدت الدول األطراف من جديد حق      - ٤٨

 ،ألغـراض الـسلمية  يف اة وإنتاج هذه الطاقـة واسـتعماهلا   لبحث يف جمال الطاقة النووي   يف تطوير ا  
التفــاق   كجـزء مـن ا  ،لوحظ أنهو.  للمواد األوىل والثانية والثالثة من املعاهدة   ـايز وطبق ـدون متي 

ـــي أال  ــسـر  األساســـي، ينبغ ــذا احلــق    املأي شــيء يف يـُـف ــؤثر يف ه ــه ي ــى أن جــرى و. عاهــدة عل
الــسلمية خدامها يف األغــراض علــى أن املــشاركة يف تبــادل التكنولوجيــا النوويــة الســتالتــشديد 
 . مع التزامات عدم االنتشار الواردة يف املعاهدةـان يكون متسقأ جيب  هذا التبادلوتيسري
نــداء  ه  جِّـ طلب علـى الطاقـة النوويـة والتنميـة املـستدامة، وُ           اللتزايد  لتغري املناخ و   اونظر - ٤٩
لنقل التكنولوجيا النووية لألغراض الـسلمية بـشكل حـر ودون    الكامل ضمان  الن أجل    م ـاأيض

ولوحظــت أخطــار االنتــشار احملتملــة املرتبطــة بتزايــد الطلــب العــاملي علــى   . يزـال متيــبــعوائــق و
ــدول األطــراف يف تطــوير الــضمانات والــسالمة     . الطاقــة ــة مــساعدة ال ومت التــشديد علــى أمهي
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عايري يتفق عليهـا دوليـا لنقـل املعـدات والتكنولوجيـا النوويـة احلـساسة                واقترح وضع م  . واألمن
فـرض قيـود إضافيـة علـى اسـتخدام الطاقـة النوويـة          تكرر التأكيد على ضرورة عدم      و. انتشاريا

 .ألغراض سياسيــةسيما يف البلدان النامية أو  اليف األغراض السلمية، 
قيمـة وأمهيـة برنـامج التعـاون الـتقين          علـى    الـدول األطـراف   شـددت   يف هذا السياق،    و - ٥٠

الطاقـة  اسـتخدام   يف زيادة تطـوير     هـام  دور  مـن  لتعاون التقين   يقـوم بــه ا   تأكيـد ما للوكالة، مع   
ــة  ــسلميةيف األغــراض النووي ــا   و. ال ســلمت الــدول األطــراف باالســتخدام الواســع للتكنولوجي

أُعرب عن التقـدير للمـساعدة      و. اية البيئة النووية يف جماالت يف الصحة والصناعة والزراعة ومح       
ضـرورة أن تتخـذ     جـرى التـشديد علـى       و. ربنـامج ال خاصة للبلـدان الناميـة مـن خـالل           ،املقدمة

وأُعـرب عـن   . مموال متويال كافيا وميكن التنبؤ به     بقاء الربنامج   إجراءات تكفل   الدول األطراف   
  .كأداة سياسيةالقلق إزاء إمكانيـة استخدام الربنامج 

، مبا يف ذلـك مـن   تطوير تكنولوجيات نووية مقاومة لالنتشار   أمهيـة  االنتباه إىل   وُوجـِّـه   - ٥١
ــة    ــود االبتكاري ــاعالت ودورات الوق ــدويل للمف ــصدد، وردت  . خــالل املــشروع ال ويف هــذا ال

 . إشارات إىل الشراكة العاملية للطاقة النووية
 وسـالمة إدارة    ، واحلمايـة مـن اإلشـعاع      ،وويةومت التشديد على أمهية تعزيز السالمة الن       - ٥٢

ومت التـشديد   . للمواد النووية واملشعة، مبا يف ذلك النقل البحري        اآلمــن   النفايات املشعة والنقل  
 يف املرافـق النوويـة املدنيـة مـن خـالل         ـة الـسالم  رـيـ ـاحلفـاظ علـى أعلـى معاي      أيضـا على ضـرورة     

ــدويل   ــة والتعــاون ال ــدابري الوطني ــة علــى     ومت ا. الت ــة املترتب ــائج البيئي إلعــراب عــن القلــق مــن النت
استخراج اليورانيوم والتمست املساعدة يف التقيـيم اإلشـعاعي والتـدابري اإلصـالحية يف املنـاطق                

 .٢٠٠٠ ومؤمترات االستعراض لعام ١٩٩٥املتضررة وفقا لالستئناف املقدم عام 
بــذل أُشيـــر إىل احلاجــة إىل  وهانبــ كــل جوامــندور الوكالــة يف تعزيــز الــسالمة وأُبـــرز  - ٥٣

ــصدد    ــذا ال ــود يف ه ــن اجله ــد م ــيت مل  وأُ. املزي ــدول األطــراف ال ــب بال ــد إىل  هي ــضم بع   كــلتن
لمــواد لواحلمايــة املاديــة ، للنفايــاتاآلمنـــة   واإلدارة ،االتفاقيـات ذات الــصلة بالــسالمة النوويــة 

. ر املـشعة وأمنـها أن تفعـل ذلـك         النووية ومدونة قواعد سلوك الوكالـة املتعلقـة بـسالمة املـصاد           
تخــصيـب  الــدول األطــراف اجلهــود املبذولــة لتعزيــز أمــن خمزونــات اليورانيــوم عــايل ال  أيــدتو

ودعـت الـدول األطـراف    . حد يف القطـاع النـووي املـدين      دنـى   إىل أ  االقائمة مع تقليل استعماهل   
وأعــرب عــن . النــوويإىل التعجيــل بــاجلهود املبذولــة لوضــع وتنفيــذ إطــار عــاملي فعــال لألمــن  

التـشديد  وتــم   . التشديد على األعمال الـيت يـضطلع هبـا فريـق اخلـرباء الـدويل املعـين باملـسؤولية                  
 .للمواد املشعةاآلمـن بحري النقل العلى أمهية مواصلة احلوار بشأن تيسري 
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بـادرات  امل بقـوة    وسـاندت والحظت الدول األطراف أمهية مكافحة اإلرهاب النـووي          - ٥٤
إىل خطـة عمـل الوكالـة بـشأن احلمايـة           وأُشيــر   . الوكالة يف هذا الصدد   ة اليت تضطلع هبا     القائم

تنفيــذ الدعــت الــدول األطــراف إىل و. تأييــدها علــى نطــاق واســعتـــم مــن اإلرهــاب النــووي و
) ٢٠٠٨ (١٨١٠و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٣  و)٢٠٠٤ (١٥٤٠ جملـــس األمـــن اتكامـــل لقـــرارال

، ٢٠٠٧يوليـه  / يف متـوز اإلرهـاب النـووي  أعمـال  ملكافحة لية وأشري إىل بدء نفاذ االتفاقية الدو    
 وُدعيت الدول األعضاء إىل االنضمام إليها

.  أيضا إىل مبادرات أخـرى مبـا فيهـا املبـادرة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب النـووي                   وأشري - ٥٥
الجتـار   تبـذهلا الـدول ملنـع ا     للجهـود الـيت   دعمــا   الوكالـة   الـذي تـضطلع بـه       عمل  ال ب ـاأُشيد أيض و

يف هـذا الـسياق، أشـارت الـدول إىل     و. املـشعة  مـن املـواد      هـا غرياملواد النوويـة و   بـ املشروع   غري
الشبكات السرية لتوريد السلع والتكنولوجيـات      األنشطة و خطر االنتشار اجلديد الذي تشكله      

ر هـو مـن خـالل التعـاون     اخطـ  األههـذ كبـح جرى التشديد على أن السبيل الوحيد ل      و. النووية
وشـجعت الـدول   . بـشكـل استباقــي وكامـل     مع الوكالة ومـساعدهتا     ستباقي والكامل والتام    اال

األطراف على تعزيز التعاون فيما بينها مع املنظمات الدولية، وال سيما الوكالة الدولية للطاقـة               
يـا،  الذرية، ملنع أنشطة االنتشار املشتبه هبا واالجتار غـري املـشروع بـاملواد واملعـدات والتكنولوج       

صندوق األمـن   لـ املسامهات  تقديـم  شددت الدول األطراف على أمهية      و. وكشفها والرد عليها  
يدها للتدابري املتخذة ملنع اإلرهـابيني مـن حيـازة          ـأعربت الدول عن تأي   و. النووي التابع للوكالة  

يف هــذا الـــدول الثمانـــي أسـلحة الــدمار الــشامل واملــواد ذات الــصلة ورحبـت مببــادئ جمموعــة   
 .لصددا

وحثت الدول األطراف على تعزيز احلماية املادية للمواد واملرافق النوويـة كعنـصر مـن           - ٥٦
ضــوء اشــتداد خطــر اإلرهــاب  يف عناصــر نظــام عــدم االنتــشار ينبغــي التــشديد عليــه، خاصــة    

بتعديل اتفاقية احلماية املاديـة للمـواد النوويـة وحثـت الـدول             الدول األعضاء   رحبت  و. النووي
جـرى حـث كـل الـدول علـى      و. إىل االتفاقيـة املعدلـة علـى أن تفعـل ذلـك           نـضم بـعــد    ت اليت مل 

 .تنفيذ مدونة قواعد سلوك الوكالة املتعلقة بسالمة املصادر املشعة وأمنها
يتعلــق بتعزيــز  زيــادة التعــاون الــدويل فيمــا ضـــرورة وشــددت الــدول األطــراف علــى   - ٥٧

االقتراحـات  ومت الترحيـب ب   . توريـد الوقـود النـووي     تعددية األطراف يف دورة الوقود النووي و      
 مبــا فيهــا إنــشاء مــصرف وقــود لليورانيــوم املــنخفض    ،املختلفــة املقدمــة بــشأن هــذا املوضــوع  

بـشأن  التخصيب ومراكز ختـصيب متعـددة األطـراف واملناقـشـات اجلاريـة واملقبلــة يف الوكالـة                  
ــود، و   ــد الوق ــدول األطــراف عــن ر أعربــت آليــات ضــمان توري ــها يف املــشاركة يف هــذه  ال غبت

جـرى التـشديد علـى أن هـذه االقتراحـات ينبغـي أن تعـاجل بـشكل                و. املناقشات واملسامهة فيها  
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قيـود علـى    فـرض    ودون   ، وشامل وغري متييـزي برعايـة الوكالـة        ، بني أطراف متعددة   ـي،تفاوض
إنـشـاء آليــة   أن لـوحظ  و. الوصول إىل املواد واملعدات والتكنولوجيا النووية لألغراض الـسلمية       

يف بنـاء الثقـة يف جمـال عـدم          مـن شـأنــه أن يـساهـم إىل حـد كبيــر             األطـراف   متوازنـة ومتعـددة    
ســتخدام الطاقــة النوويــة يف األغــراض الــسلمية ويف مــدى قــوة وإحكــام نظــام عــدم االنتــشار وا

رم حيــ أن جعــل دورة الوقــود متعــددة األطــراف جيــب أال ومت التــشديد علــى . االنتــشار عمومــا
، وأن يكون ذلـك علـى اتـساق مـع      دوراهتا الوطنية للوقودتطويرالدول األطراف من خيارات    

 .أحكام املعاهدة
أن تنسحب مـن    فـي  احلق السيادي لكل دولة طرف      وأعادت الدول األطراف تأكيـد      - ٥٨

 تتــوخى ممارســة لــوحظ أن املــادة العاشــرة الو، )١( املــادة العاشــرةيـــه تــنص عل املعاهــدة كمــا
وذُكر أن اهلدف لـيس هـو احلرمـان مـن احلـق يف              . يف مواجهة أحداث استثنائية    االنسحاب إال 

ــسحاب      ــر االن ــل أم ــو جع ــسحاب ولكــن ه ــشقة االن ــر م ــدون   أكث ــذين يري ــهكني ال ــى املنت  عل
أن يــتم أي وجـــوب ُعلقــت أمهيــة علــى و. االنــسحاب لإلفــالت مــن املــساءلة عــن انتــهاكاهتم 

وأعـرب عـن وجهـة نظـر مفادهـا أن           . ااملعاهدة ومقاصـده  انسحاب بشكل متسق مع أغراض      
، علـى النحـو     للتمحـيص الـدويل   االنسحاب، الحتمال أن يقوض املعاهـدة، جـدير بـأن خيـضع             

املتــوخى يف املــادة العاشــرة، وجــرى احلــث علــى وضــع طرائــق فعالــة وفوريــة تــستطيع الــدول    
 .األطراف الرد مجاعيا على اإلخطارات باالنسحاب

 عن آراء تفيد بأنه ينبغي أال يكون مبقدور الدولـة الـيت تنـسحب مـن املعاهـدة                   وأُعرب - ٥٩
 يف ـاأن تفيد من املواد واملعدات والتكنولوجيا النوويـة الـيت حـصلت عليهـا عنـدما كانـت طرفـ               

تستعيد مـن الـدول     وحثت الدول األطراف البلدان املوردة على إجراء ترتيبات كيما          . املعاهدة
 االنـسحاب، أو لتكفـل وضـع حـد          قبـل ومرافق ومعدات نووية نقلت إليهـا       د  املنسحبة أي موا  
ــتخدامها ــسحب        و. الس ــدويل، يكــون الطــرف املن ــانون ال ــه، مبوجــب الق ــى أن ــشديد عل مت الت

 علـى أن    ـاجـرى التـشديد أيـض     و.  عن انتهاكات املعاهدة اليت حدثت قبل االنـسحاب        المسؤو
حــصلت عليهــا الــدول ألغــراض ســلمية قبــل      واملعــدات والتكنولوجيــا النوويــة الــيت    عتـــاد ال

 وأعـرب  .الـة كالستعماالت السلمية يف إطار ضـمانات الو ظل خاضعـة لاالنسحاب ينبغي أن ت   
 .عن القلق من أن بعض املقترحات بشأن املادة العاشرة قد جتاوزت أحكام املعاهدة

بـذل كـل جهــد    أن جتـري مشاورات وأن ت    الدول األطراف   أنـه يتعيـن على    وأُشري إىل    - ٦٠
مـا علـى إعـادة النظـر      لتـشجيع طـرف  الـصعيـد اإلقليمــي،   مبا يف ذلك علـى      دبلوماسـي ممكـن،   

 للظـروف اخلاصـة املتوخـاة يف املـادة العاشـرة ملمارسـة              ارـظون. السيادي باالنسحاب موقفـه  يف  
 .منصوص عليه يف تلك املادةأُبــرز أيضـا دور جملس األمن كما هو حق االنسحاب، فقد 



NPT/CONF.2010/PC.II/WP.43

 

18 08-34925 
 

وجرى اإلعـراب عـن طائفـة       . تعزيز املعاهدة وعملية استعراضها   أُعـرب عن ضـرورة    و - ٦١
ــراء     ــة إىل إج ــشأن احلاج ــن اآلراء ب ــسية  م ــسينات مؤس ــل  حت ــن مث ــنوية   م ــات س ــد اجتماع عق

مكتـب دائـم صـغري أو جلنـة     إنـشاء  ووالنظر يف التقارير الـسنوية،     استثنائية للدول األطراف،     أو
 .مانةوتعزيز األدائمة، 
رئاســة اللجــان  علــى بــشأن تنــاوب اجملموعــات اإلقليميــة وجــرى اإلعــراب عــن آراء   - ٦٢

 وكــذلك رحبــت مبــسائل التقييمــات .لــدورات املقبلــةيف االتحــضريية واملــؤمترات االستعراضــية 
 . املالية والدعم املايل الكايف لدورات استعراض معاهدة االنتشار

مــن اجملتمــع املــدين يف حتــسني صــورة عــامل خــال مــن وإذ الحظــت املــسامهات املقدمــة  - ٦٣
شـددت  األسلحة النووية ويف وضـع مقترحـات بـشأن تـدابري عمليـة لبلـوغ هـذا اهلـدف، فقـد                      

 .الدول األطـراف علـى قيمـة مـشاركة اجملتمـع املـدين ومـسامهته يف عمليـة اسـتعراض املعاهـدة          
 .كوميةوقدِّمت اقتراحات موضوعية لتعزيز مشاركة املنظمات غري احل

 
 


