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الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع مقترحات للمضي        
قدماً مبفاوضات نزع السالح النووي املتعددة األطراف، من        

  ية واحلفاظ عليه أجل إجياد عاملٍ خالٍ من األسلحة النوو
  ٢٠١٣جنيف 

   من جدول األعمال٦البند 
  تقرير مقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني

  مشروع    
تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع مقترحات للمـضي              

قدماً مبفاوضات نزع السالح النووي املتعددة األطراف، من أجل إجياد          
   األسلحة النووية واحلفاظ عليهعاملٍ خالٍ من

  مقدمة  -أوالً  
استشعاراً لبالغ القلق إزاء التبعات الكارثية على املستوى اإلنـساين ألي اسـتخدام          -١

املضي قدماً مبفاوضـات    " املعنون   ٦٧/٥٦لألسلحة النووية، اعتمدت اجلمعية العامة القرار       
 ٢ و١عية العامة مبوجب الفقـرتني   وقد قررت اجلم  ". نزع السالح النووي املتعددة األطراف    

 ٢٠١٣  إنشاء فريق عامل مفتوح باب العضوية، جيتمع يف جنيف يف عام           ٦٧/٥٦من قرارها   
 يوم عمل، يف حدود األطر الزمنية املتاحة، تساهم فيه املنظمات الدوليـة             ١٥ملدة تصل إىل    

 مبفاوضات نزع السالح واجملتمع املدين، وفقاً للممارسة املتبعة، لوضع مقترحات للمضي قدماً
  . النووي املتعددة األطراف، من أجل إجياد عاملٍ خالٍ من األسلحة النووية واحلفاظ عليه

، أن يقـدم    ٦٧/٥٦ من قرارهـا     ٣وقررت اجلمعية العامة كذلك، مبوجب الفقرة         -٢
يت أُجريت  الفريق العامل إليها يف دورهتا الثامنة والستني تقريراً عن أعماله يتضمن املناقشات ال            

يستجد من تطورات يف     ومجيع املقترحات اليت قُدمت، لكي تقّيم عمله آخذة يف اعتبارها ما          
  .املنتديات املعنية األخرى
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً  

  افتتاح الدورات ومدهتا  -ألف  
الفريق العامل املفتوح   ، عقد   ٦٧/٥٦ من قرار اجلمعية العامة      ٢عمالً بأحكام الفقرة      -٣
عضوية املعين بوضع مقترحات للمضي قدماً مبفاوضات نزع الـسالح النـووي املتعـددة              ال

) الفريـق العامـل   ( من األسلحة النووية واحلفاظ عليـه  خالٍ األطراف، من أجل إجياد عاملٍ    
 ٢٤ إىل ١٤مارس، واجتماعات موضـوعية يف الفتـرة مـن      / آذار ١٤اجتماعاً تنظيمياً يف    

  . ٢٠١٣أغسطس / آب٣٠ إىل ١٩الفترة من  يونيه، ويف/ حزيران٢٧ مايو، ويف/أيار
وَتكفَّل فرع مكتب شؤون نزع السالح يف جنيف بأمنيٍ للفريق العامـل، ومـّده                -٤

  .بالدعم املوضوعي
وافتتح االجتماَع التنظيمي مدير فرع مكتب شؤون نزع السالح يف جنيف، الذي              -٥

  .توىل مسألة انتخاب رئيس الفريق العامل

  ضاء املكتبأع  -باء  
مـارس،  / آذار ١٤انتخب الفريق العامل بالتزكية، يف اجتماعه التنظيمي املعقـود يف             -٦

دنغو، السفري وممثل كوستاريكا الدائم لدى مكتب األمـم         .  ب مانويلصاحب السعادة السيد    
يل وساعد الرئيَس أصدقاُء الرئيس من أستراليا والرباز      . املتحدة يف جنيف، رئيساً للفريق العامل     

  .وسويسرا وغانا وفنلندا وكندا وكينيا ومصر واملكسيك والنمسا ونيوزيلندا وهولندا

  إقرار جدول األعمال واملشاركة  -جيم  
مارس، جدول أعماله   / آذار ١٤أقر الفريق العامل، يف اجتماعه التنظيمي املعقود يف           -٧
)A/AC.281/1(بالصيغة التالية ،:  

  .افتتاح الدورة  -١
  .ئيسانتخاب الر  -٢
  .إقرار جدول األعمال  -٣
  .تنظيم العمل  -٤
وضع مقترحات للمضي قدماً مبفاوضات نزع السالح النـووي املتعـددة             -٥

  .من األسلحة النووية واحلفاظ عليه خالٍ األطراف، من أجل إجياد عاملٍ
  .لعامة يف دورهتا الثامنة والستنياجلمعية امقدم إىل تقرير   -٦
  .أية مسائل أخرى  -٧
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اتفق الفريق العامل أيضاً، يف اجتماعه التنظيمي، على طرائـق مـشاركة ممثلـي              و  -٨
  .املنظمات الدولية واجملتمع املدين على نطاق واسع يف أعمال الفريق

  الوثائق  -دال  
  :ُعرضت على الفريق العامل الوثائق التالية  -٩

  ؛)A/AC.281/1(جدول األعمال   )أ(  
معاجلة االختالفـات وسـد     : ح النووي تصورات وآراء بشأن نزع السال      )ب(  
  ؛)A/AC.281/WP.1 (الفجوات
  ؛)A/AC.281/WP.2 (مقترح بإجراءات عملية لتحقيق نزع السالح النووي  )ج(  
رحت خالل االجتماعات الـيت     قائمة األفكار والعناصر واملقترحات اليت طُ       )د(  

ضع مقترحات للمضي قـدماً     مايو، الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بو      /عقدها، يف أيار  
  ؛)A/AC.281/WP.3( املتعددة األطراف مبفاوضات نزع السالح النووي

  ؛)A/AC.281/WP.4 (لبنات بناء عاملٍ خالٍ من األسلحة النووية  )ه(  
استطالع بعض املسامهات اليت ميكن للدول غري احلائزة لألسلحة النوويـة             )و(  

 عملية نزع السالح النـووي املتعـددة األطـراف        أيضاً أن تقدمها من أجل املضي قدماً يف         
)A/AC.281/WP.5(؛  

 املضي قدماً مبفاوضات نـزع الـسالح النـووي املتعـددة األطـراف              )ز(  
)A/AC.281/WP.6(؛  

  ؛)A/AC.281/WP.7 (االتفاقية النموذجية لألسلحة النووية  )ح(  
 ية واحلفاظ عليه من األسلحة النوو خالٍحتديد العناصر األساسية إلجياد عاملٍ      )ط(  

)A/AC.281/WP.8(؛  
تنظيم األفكار لوضع مقترحات للمضي قُدماً مبفاوضات نـزع الـسالح             )ي(  

  ؛)A/AC.281/WP.9 (النووي املتعددة األطراف
املضي قدماً مبفاوضات نـزع الـسالح النـووي املتعـددة األطـراف               )ك(  

)A/AC.281/WP.10(؛  
  ؛Timetable for the meetings in May 2013 (A/AC.281/INF/1)  )ل(  
االلتزامـات  "حلقة النقاش األوىل املعنونـة      موجز مناقشات أجراها مدير       )م(  

  ؛(A/AC.281/INF/2) "والتعهدات املتعددة األطراف الناشئة عن املعاهدات
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حنو عاملٍ خـالٍ    "موجز مناقشات أجراها مدير حلقة النقاش الثانية املعنونة           )ن(  
  ؛)A/AC.281/INF/3(" من األسلحة النووية

األدوار "موجز مناقشات أجراها مدير حلقة النقـاش الـسابعة املعنونـة              )س(  
  ؛)A/AC.281/INF/4" (واملسؤوليات يف جمال نزع السالح النووي

حمادثة بـشأن   "موجز مناقشات أجراها مدير حلقة النقاش اخلامسة املعنونة           )ع(  
  ؛)A/AC.281/INF/5" (نوويةالقانون الدويل املتصل باستخدام األسلحة ال

استكـشاف  "موجز مناقشات أجراها مدير حلقة النقاش اخلامسة املعنونة           )ف(  
  ؛)A/AC.281/INF/6" (ُنهج جديدة لرتع السالح النووي

  ؛)A/AC.281/NGO/1(إجياد عاملٍ خالٍ من األسلحة النووية   )ص(  
 Bridging the gaps - building the framework - ensuring success  )ق(  

(A/AC.281/NGO/2)؛  
  [...].  )ر(  

  مداوالت الفريق العامل  -ثالثاً  

  استعراض عام  -ألف  
 وعمـالً   ٦٧/٥٦أجرى الفريق العامل، وفقاً لواليته املبّينة يف قرار اجلمعية العامـة              -١٠

مشلت جبدول أعماله، حبثاً مفتوحاً وبناًء وشفافاً مسائل متنوعة تتعلق برتع السالح النووي،             
مجلة أمور من بينها وضع األسلحة النووية ودورها يف السياق األمين احلايل، والعناصر والنُهج              
الالزمة للمضي قدماً مبفاوضات نزع السالح النووي املتعددة األطراف، والـسبل املمكنـة             

  .إلجياد عاملٍ خالٍ من األسلحة النووية واحلفاظ عليه، واإلزالة الكاملة لألسلحة النووية
ويف سلسلة من االجتماعات اليت عقدها الفريق العامل، أعرب املـشاركون عـن               -١١

آرائهم بشأن نطاق من القضايا من بينها الوضع الراهن واآلفاق املقبلة لرتع السالح النووي              
ومفاوضات نزع السالح النووي املتعددة األطراف، وااللتزامـات واملبـادرات القائمـة،            

حبثها والنُهج اليت ميكن اتباعها يف مفاوضات نـزع الـسالح النـووي            والعناصر اليت ينبغي    
املتعددة األطراف، وأدوار مجيع اجلهات الفاعلة ومسؤولياهتا، وجوانب أخرى تنبغي معاجلتها           

  .إلجياد عاملٍ خالٍ من األسلحة النووية واحلفاظ عليه
، بعمله يف إطارٍ تـداويل      واضطلع الفريق العامل، باعتباره مكلفاً من اجلمعية العامة         -١٢

ميكن حتقيقه من نتائج وباملواقف الوطنية، ومسح بإجراء مناقـشات           وشامل، دون مساس مبا   
  .صرحية وبّناءة بشأن سبل املضي قدماً مبفاوضات نزع السالح النووي املتعددة األطراف
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 جمال نـزع    تقييم االلتزامات القائمة االنفرادية والثنائية واملتعددة األطراف يف         -باء  
؛ فضالً عن مقترحات نزع السالح النووي اليت سبق طرحها        السالح النووي،   

واجلوانب واآلفاق والتحديات املتصلة برتع السالح النووي ومفاوضات نزع         
  السالح النووي املتعددة األطراف

بغية تقييم االلتزامات القائمة االنفرادية والثنائية واملتعددة األطراف واملقترحات اليت            -١٣
سبق طرحها يف جمال نزع السالح النووي، فضالً عن اجلوانب واآلفاق والتحديات املتـصلة              
برتع السالح النووي ومفاوضات نزع السالح النووي املتعددة األطراف، أجـرى الفريـق             

  :ت مواضيعية غري رمسية أدارها أصدقاء الرئيس، على النحو التايلالعامل مناقشا
  االلتزامات والتعهدات املتعددة األطراف الناشئة عن املعاهدات  )أ(

  )أستراليا(صاحب السعادة السيد بيتر وولكوت : مدير حلقة النقاش
، )معهد األمم املتحدة لبحوث نـزع الـسالح       (السيدة ترييزا هيتشرت    : املشاركون

مركز (، والسيد وارد ويلسون     )مشروع بلوغ اإلرادة احلامسة   (فني   ريستاالسيدة بي و
  )جيمس مارتن لدراسات منع انتشار األسلحة

  حنو عاملٍ خالٍ من األسلحة النووية  )ب(
  )أستراليا(السيد بول ويلسون : مدير حلقة النقاش

ات منع انتشار   مركز جيمس مارتن لدراس   (السيدة غوخار موخاتزانوفا    : املشاركتان
وكالة حظر األسلحة النووية    (، وصاحبة السعادة السيدة خيوكوندا أوبيدا       )األسلحة

  )يف أمريكا الالتينية والكارييب
  مبادرات ومقترحات أخرى  )ج(

  )كندا(صاحبة السعادة السيدة إيليسا غولبريغ : مديرة حلقة النقاش
، )ة لشؤون نـزع الـسالح     مكتب األمم املتحد  (السيد يارمو ساريفا    : املشاركان

  )٣٦املادة (والسيد توماس ناش 
  الشفافية وبناء الثقة والتحقق: الدروس املستخلصة  )د(

  )هولندا(السيد مارك فريستيدين : مدير حلقة النقاش
مركز البحوث والتدريب واملعلومات يف جمـال       (السيد أنديرس بريسبو    : املشاركون

، والسيد  )األمم املتحدة لبحوث نزع السالح    معهد  (، والسيد بافيل بودفيغ     )التحقق
  )معهد االحتاد األورويب للدراسات األمنية(جون باسكال زاندرس 
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  إلجياد عاملٍ خالٍ من األسلحة النووية واحلفاظ عليهالالزم رؤى بشأن اإلطار   )ه(
  )كينيا(صاحب السعادة السيدة أنتوين أنداجنه : مدير حلقة النقاش

  )معهد أكرونيم لدبلوماسية نزع السالح(بيكا جونسون السيدة ري: املشاركة
  حمادثة بشأن القانون الدويل املتصل باستخدام األسلحة النووية  )و(

  )نيوزيلندا(صاحبة السعادة السيدة ديل هيغي : مديرة حلقة النقاش
أكادميية جنيف للقانون الدويل اإلنساين وحقـوق       (السيد أندرو كالبام    : املشاركان
   بيك-، والسيدة لويز دوسوالد )اإلنسان

  تناول مسألة نزع السالح النووي من زوايا خمتلفة  )ز(
  )سويسرا(صاحب السعادة السيد أورس مشيد : مدير حلقة النقاش

معهد األمم  (، والسيد جون بوري     )دار تشاتام (السيدة باتريسيا لويس    : املشاركون
  )مج األمم املتحدة اإلمنائيبرنا(، والسيد نيل بون )املتحدة لبحوث نزع السالح

  األدوار واملسؤوليات يف جمال نزع السالح النووي  )ح(
  )الربازيل(صاحب السعادة السيد أنطونيو جوزيه فاليم غرييرو : مدير حلقة النقاش

  السيد طارق رؤوف: املشارك
  دور الربملانيني يف املضي قدماً برتع السالح النووي  )ط(

  )املكسيك(سعادة السيد أوليسيس كانتشوال غوتيرييس صاحب ال: مدير حلقة النقاش
، والسيد صابر )االحتاد الربملاين الدويل(األونرابل السيد مارتن تشونغونغ : املشاركون
برملانيون من أجل عدم انتشار     (، والبارونة سو ميلر     )االحتاد الربملاين الدويل  (شودري  

  )للسالم ب بازلمكت(، والسيد ألني وير )األسلحة النووية ونزعها
  التثقيف يف جمال نزع السالح النووي  )ي(

  )فنلندا(السيد جريي جارفياهو : مدير حلقة النقاش
معهـد  (، والسيدة كرستني فينيـار  )معهد مونتريي (السيد ويليام بوتر    : املشاركون

، والـسيد   )اليابـان (، والسيد هريو ياماموتو     )األمم املتحدة لبحوث نزع السالح    
  )مؤسسة السالم يف العصر النووي(وبانو كريستيان سي

  لآلراء  عامتبادل  -جيم  
مايو، تبادالً عامـاً    / أيار ١٥ و ١٤أجرى الفريق العامل، يف اجتماعيه املعقودين يف          -١٤

، وأيرلنـدا، وإيطاليـا،     ) اإلسـالمية  -مجهورية  (وأدىل ببيانات ممثلو أملانيا، وإيران      . لآلراء
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، وبلجيكا، وبيالروس، وتركيا، واجلزائر، وجنوب      )امج اجلديد باسم ائتالف الربن  (والربازيل  
أفريقيا، والسويد، وسويسرا، والعراق، وكندا، وكوبا، وكولومبيا، ومدغـشقر، ومـصر،           

وأدىل ببيانني أيـضاً    . واملكسيك، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، واهلند، وهولندا، واليابان      
باسم احلملة الدوليـة    (طة النسائية الدولية للسلم واحلرية      هيئة الُعَمد املناصرون للسالم والراب    

  ).للقضاء على األسلحة النووية
 ٢٤وأدىل املمثل السامي لشؤون نزع السالح ببيـان يف االجتمـاع املعقـود يف                 -١٥

  .يونيه/حزيران

وضع مقترحات للمضي قدماً مبفاوضات نزع الـسالح النـووي املتعـددة              -دال  
   من األسلحة النووية واحلفاظ عليه خالٍاد عاملٍاألطراف، من أجل إجي

 ٢٠ و ١٩يونيـه و  / حزيـران  ٢٧ُعرضت يف اجتماعات الفريق العامل، املعقودة يف          -١٦
، وكوبا،  ) اإلسالمية -مجهورية  (أغسطس، ورقات عمل تتضمن مقترحات قدمتها إيران        /آب

 أيرلنـدا،   -مج اجلديـد    باسم ائتالف الربنـا   (، ومصر   )باسم كوستاريكا وماليزيا  (وماليزيا  
 واليابـان   ، واملكسيك، والنمسا،  )والربازيل، وجنوب أفريقيا، ومصر، واملكسيك، ونيوزيلندا     

باسم أستراليا، وأملانيا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبولندا، والـدامنرك، وسـلوفاكيا،           (
. ها أيرلندا وسويسرا  ، وورقة اشتركت يف تقدمي    )والسويد، وفنلندا، وكندا، وهولندا، واليابان    

ومجع الرئيس وعرض أيضاً قائمة األفكار والعناصر واملقترحـات الـيت طُرحـت خـالل               
وقدم أيضاً مشروع بلوغ اإلرادة احلامسة ومكتـب        . االجتماعات اليت عقدها الفريق العامل    

  .بازل للسالم ومؤسسة السالم يف العصر النووي أوراقاً تتضمن مقترحات
 عند تناول املقترحات املقدمة للنظر فيها وفقاً لواليته، تركيزاً خاصـاً   وركز الفريق،   -١٧

  :على املواضيع التالية
النُهج الكفيلة باملضي قدماً مبفاوضات نزع الـسالح النـووي املتعـددة              )أ(  

  األطراف، من أجل إجياد عاملٍ خالٍ من األسلحة النووية واحلفاظ عليه، حتت إدارة الرئيس؛
 اليت ينبغي مراعاهتا يف املضي قدماً مبفاوضات نزع السالح النووي           العناصر  )ب(  

املتعددة األطراف، من أجل إجياد عاملٍ خالٍ من األسلحة النووية واحلفاظ عليه، حتـت إدارة               
  السيد حممد حامت العطوي؛

استعراض دور األسلحة النووية يف السياق األمين للقرن احلادي والعشرين            )ج(  
مبفاوضات نزع السالح النووي املتعددة األطراف، من أجل إجياد عاملٍ خالٍ من            للمضي قدماً   

  ؛)كندا(األسلحة النووية واحلفاظ عليه، حتت إدارة السيدة كيلي أندرسون 
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دور القانون الدويل يف املضي قدماً مبفاوضات نزع السالح النووي املتعددة             )د(  
حة النووية واحلفاظ عليه، حتـت إدارة الـسيد   األطراف، من أجل إجياد عاملٍ خالٍ من األسل 

  ؛)النمسا(روالند شتورم 
دور الدول واجلهات الفاعلة األخرى يف املضي قدماً مبفاوضـات نـزع               )ه(  

األطراف، من أجل إجياد عاملٍ خالٍ من األسلحة النووية واحلفـاظ            السالح النووي املتعدِّدة  
  ؛)سراسوي(عليه، حتت إدارة السيد لوران مامسيجان 

اإلجراءات العملية األخرى اليت ميكنها اإلسهام يف املضي قدماً مبفاوضـات       )و(  
األطراف، من أجل إجياد عاملٍ خالٍ مـن األسـلحة النوويـة             نزع السالح النووي املتعدِّدة   

  ).غانا(أكواه  - واحلفاظ عليه، حتت إدارة السيد ألكسندر بن

   املطروحةاملناقشات املعقودة واملقترحات  -رابعاً  
١٨-  [...]  

  اعتماد التقرير  -خامساً  
أغسطس، يف  / آب ٣٠ و ٢٩ و ٢٨ و ٢٢نظر الفريق العامل، أثناء اجتماعاته املعقودة يف          -٥٠
  ".تقرير مقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني" من جدول األعمال املعنون ٦ البند
أغسطس، تقريـره   / آب ٣٠مي املعقود يف    واعتمد الفريق العامل، يف اجتماعه اخلتا       -٥١

  ).A/AC.281/L.1/Rev.1(الوارد يف الوثيقة 

        


