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الفريق العامل املفتوح العضوية املعـين بوضـع     
مقترحات للمضي قُدماً مبفاوضات نزع السالح      
النووي املتعددة األطراف من أجل إجياد عـامل        

  واحلفاظ عليهخالٍ من األسلحة النووية 
  ٢٠١٣جنيف 

   من جدول األعمال٥البند 
وضع مقترحات للمضي قُدماً مبفاوضات نزع الـسالح        
النووي املتعددة األطراف، من أجل إجياد عامل خالٍ مـن          

  األسلحة النووية واحلفاظ عليه

الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع مقترحات       املسائل املتعلقة ب      
  فاوضات نزع السالح النووي املتعددة األطرافللمضي قُدماً مب

  ورقة ُمقدمة من باكستان    
 نظراً ملوقفها الثابت بأن مـؤمتر  ٦٧/٥٦امتنعت باكستان عن التصويت على القرار    -١

وبالرغم من ذلـك،    . نزع السالح هو املنتدى املناسب للتفاوض بشأن نزع السالح النووي         
لعامل املفتوح العضوية متشياً مع تعهدها املستمر هبدف        قررت باكستان االشتراك يف الفريق ا     

  .نزع السالح النووي
. وهتنئ باكستان الفريق العامل املفتوح العضوية على جناحه يف اعتماد تقريره النهائي             -٢

وحتيط باكستان علماً بتقريـر الفريـق العامـل املفتـوح العـضوية الـوارد يف الوثيقـة                  
)A/AC.281/L.1/Rev.1(   املناقشات املعقودة واملقترحات املطروحـة    " ليتضمن موجزاً ، الذي "

وتشدد باكـستان علـى أن هـذه اآلراء         . يف أثناء جلسات الفريق العامل املفتوح العضوية      
وعالوة على ذلك، فهي ال تنال من املواقف الوطنية . واملقترحات ال هي شاملة وال هي مانعة

  .من القضايا على أي للدول األعضاء، وال تشكل اتفاقاً
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إزالة األسلحة الذرية   " إىل   ١٩٤٦لقد دعا أول قرار اعتمدته اجلمعية العامة يف عام            -٣
وسائر األسلحة الرئيسية اليت تنطبق عليها مواصفات أسلحة الدمار الشامل، من الترسـانات             

  .وبعد ما يقرب من سبعة عقود، باتت هذه الدعوة أكثر إحلاحاً." الوطنية
أولوية واضحة  اجلمعية العامة االستثنائية األوىل املكرسة لرتع السالح        دورة  وأولت    -٤

اهلدف األمسى يف هذا السياق هو اإلزالة الكاملـة         "لرتع السالح النووي، حيث ذكرت أن       
دورة اجلمعية العامة االستثنائية األوىل املكرسة لـرتع الـسالح          وال تزال   ". لألسلحة النووية 

لتقييم تعهداهتا والتزاماهتا جتاه هذا اهلدف األمسى املتمثل يف نزع          تشكل معيار الدول الوحيد     
وتأمل باكستان يف أن تكون أي مفاوضات مقبلة بشأن نزع السالح           . السالح العام والكامل  

 عن توصيات هذا الفريق متسقة مع دورة اجلمعية العامـة االسـتثنائية األوىل              النووي فضالً 
  .املكرسة لرتع السالح

عاد التأكيد على األولوية األوىل اليت منحها اجملتمع الدويل لرتع السالح النووي    وما أ   -٥
اليت كانت عالمة بارزة، فضالً عن األمني العام ١٩٩٦ يف عام    فتوى حمكمة العدل الدولية   هو  

 /لألمم املتحدة من خالل اقتراحه املكون من مخس نقاط الـذي طرحـه يف تـشرين األول    
  .٢٠٠٨أكتوبر 

وتعتقد باكستان أنه ينبغي مواصلة نزع السالح النووي وعدم االنتـشار النـووي               -٦
وال بد من أن تتخذ الدول احلائزة ألسلحة نووية خطوات صـادقة يف             . بالتزامن ال بالتعاقب  

ويف الوقت  . إطار زمين حمدد من أجل إحالل توازن حقيقي بني نزع السالح وعدم االنتشار            
  .ط بني تدابري عدم االنتشار اجلزئية ونزع السالح النووينفسه، ينبغي عدم اخلل

عاهدة وقـف   وال توجد عالقة تراتبية أو نضوج كما زعم البعض جتاه ما يسمى مب              -٧
ومن شأن هذا   .  باعتبارها واحدة من لبنات بناء نزع السالح النووي        إنتاج املواد االنشطارية  

  .هوناً بإبرام مثل هذه املعاهدةأن جيعل التقدم على طريق نزع السالح النووي مر
وترى باكستان أن وجود معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية تقتصر على حظـر             -٨

 من تـدابري عـدم      إنتاج املواد االنشطارية يف املستقبل ليس كافياً ولن يتجاوز كونه واحداً          
ظر إنتاج املـواد    وتفضل باكستان إعداد معاهدة بشأن إنتاج املواد االنشطارية حت        . االنتشار

  .االنشطارية يف املستقبل وختفض كذلك املخزونات املوجودة منها
وانتظاراً لتحقيق اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية يف إطار زمـين حمـدد، تعتقـد                -٩

الـضمانات  أن اهلدف العملي الذي ميكن بلوغه هو التفاوض بشأن معاهدة تتعلق ب            باكستان
  .األمنية السلبية

كستان مضطرة إىل مواصلة تنمية قدرهتا على الردع النـووي بـسبب تطـوير              وبا  -١٠
ت هذه األسلحة تشكل هتديداً ألمن      مدا ومع ذلك، فما  . األسلحة النووية اجلاري يف املنطقة    

ومـن مث،   . باكستان، سيتعني على باكستان أن حتافظ على مصداقية قدرهتا علـى الـردع            



A/AC.281/WP.11 

3 GE.13-62860 

نووية، على  شطارية كدولة غري حائزة ألسلحة      واد االن فاالنضمام إىل معاهدة لوقف إنتاج امل     
  .النحو الذي يدعو إليه البعض، ليس خياراً لباكستان

واإلزالة الكاملة لألسلحة النووية هي الضمان الوحيد لكفالة السلم واألمن الدائمني             -١١
 نـزع   وإمنا يتظاهر بعض الدول احلائزة ألسلحة نووية بتأييد اهلـدف املتمثـل يف            . للجميع
النووي يف حني أهنا تعترض على املفاوضات املتعلقة برتع السالح النووي يف مـؤمتر             السالح
  .السالح نزع
ويف الوقت نفسه، ال تزال هذه القوى النووية تواصل سياساهتا االستثنائية والتمييزية              -١٢

  .يف ميدان التعاون النووي ألسباب جتارية ومصاحل ذاتية ضيقة
يض النظام الدويل لعدم االنتشار، تتسبب هذه السياسات التمييزيـة،          وخبالف تقو   -١٣

وستظل تتسبب، يف إخراج اجلهود الرامية إىل عدم االنتشار ومراقبة التسلح ونزع الـسالح              
ويف ظل هذه الظروف، من غري الواقعي أن ُينتظر من باكستان أن توافق علـى         . عن مسارها 

  .اج املواد االنشطاريةاملفاوضات املتعلقة مبعاهدة وقف إنت

        


