األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة

A/71/176
Distr.: General
21 July 2016
Arabic
Original: English

الدورة احلادية والسبعون
البند  101من جدول األعمال املؤقت*
استعراض تنفيذ التوصيات واملقررات اليت اعتمدهتا
اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العاشرة

أعمال اجمللس االستشاري ملسائل نزع السالح
تقرير األمني العام
موجز
عقــد اجمللــس االستشــاري ملســائل نــزع الســالح دورتــا امامســة والســتني يف جني ـ
يف الفتـــرة مـــن  27إىل  29كـــانون الثاناينـــاير  ،2016وعقـــد دورتـــا السادســـة والســـتني
يف نيويـــور يف الفتـــرة مـــن  29حزيرانايونيـــا إىل  1متوزايوليـــا  .2016ويف أثنـــاا نيـــاتني
الــدورتني ،ركــز علــو البنــود التاليــة مــن جــدول األعمــال التحــديات الــيت تواجــا معانيــدة
عــدم انتشــار األســلحة النوويــة وعمليــة استعرا ـ ا ،مــز التركيــز علــفة راصــة علــو الشــر
األوسـ :الــدرومل املسـتفادة مــن العمليــات عـ التاععــة لومــم املتحـدة والعمليــات ا قليميــة
والعالقــة عــني التنميــة املســتدامة واألمــن وةديــد األســلحة والعالقــة الناش ـ ة عــني الت ديــدات
الكيميائية والبيولوجية وا شعاعية والنووية ،وأمن الفضاا ا لكترون وا رنياب.
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ويف ما يتعلق عالتحـديات الـيت تواجـا معانيـدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة وعمليـة
استعرا ا ،مز التركيز علفة راصة علو الشر األوس ::الـدرومل املسـتفادة مـن العمليـات
ع التاععة لومم املتحـدة والعمليـات ا قليميـة ،أوصـو اجمللـس عـرن تركـز عمليـة االسـتعراض
علو تقـد توصـيات قاعلـة للتنفيـذ تركـز علـو دورة السـنوات اممـس املقبلـة .وأكـد أعضـاا
اجمللس رورة معاجلة ععض أشـد املسـائل إحلاحـا املرتببـة عاألسـلحة النوويـة وعـدم االنتشـار
ونزع السالح ،مبا يف ذلك ،ما يلي
(أ) االتفا علو عرنامج دقيق عشرن ما ينبغي اختاذه من ربوات مناسبة وحمـددة
يف ميدان نزع السالح النووي .ومن شرن نيذه امبوات أن تشمل تـداع لبنـاا الثقـة وةقيـق
الشفافية ترمي إىل احلد من املخـارر النوويـة وتعزيـز السياسـات النوويـة املسـؤولة ،اسـتنادا إىل
الوثيقة امتامية ملؤمتر األرراف يف معانيدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة السـتعراض املعانيـدة
عــام  ،(NPT/CONF.2010/50 (Vol. I)) 2010مــز نقــاع العمــل البــال عــددنيا  64نقبــة الــيت
تتضمن ا ،واليت ينبغي أن يواصل مجيز األرراف يف معانيدة عدم االنتشار دعم ا وتنفيذنيا
(ب) الدرومل املستمدة من حاالت عدم االمتثال وتبعاهتا
(ج) انســحاب مج وريــة كوريــا الشــعبية الدمقراريــة مــن معانيــدة عــدم انتشــار
األســلحة النوويــة ،وةــدياهتا املتكــررة لقــرارات لــس األمــن .فينبغــي تشــمجيز مجيــز الــدول
األعضاا يف األمم املتحدة علو االمتثال التام لقـرار اجمللـس  .)2016( 2270وتـرد توصـيات
اجمللـس ،يف مـا يتعلــق معـل منبقــة الشـر األوســ :راليـة مــن األسـلحة النوويــة وع نيـا مــن
أسلحة الدمار الشامل ،يف الفقرة  19من نيذا التقرير.
وأوصو اجمللـس عـرن يتـوىل األمـني العـام زمـام املبـادرة لتيسـ التلـديق علـو معانيـدة
احلظر الشامل للتمجارب النووية عغية ا سراع عدرول املعانيدة حيـز النفـاذ ،وتقـد كـل دعـم
ممكن للمجنة التحض ية ملنظمة معانيدة احلظر الشامل للتمجارب النووية ،وتوسيز نبا أعمـال
الرصد اليت تضبلز هبا املنظمة وتعزيزنيا.
وأوصو اجمللس عرن حيث األمني العام مجيز البلـدان احلـائزة ألسـلحة نوويـة (كـالا مـن
الــدول احلــائزة ألســلحة النوويــة املعتــرف هبـا مبوجــم معانيــدة عــدم االنتشــار ،وع نيــا) علــو
إظ ــار الشــفافية ،والقيــام ،كخبــوة أوىل ،عإصــدار تقــارير م ـن جانــم واحــد يف م ـؤمتر نــزع
السالح ،تبني في ا دور األسلحة النووية يف سياساهتا املتعلقة عرمن ا الـور ،،فضـال عـن أعـداد
أسلحت ا النووية وأنواع ا.
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وأوصو اجمللس عـرن يلـدر األمـني العـام تكليفـا عـإجراا دراسـة تنفكـذ مبشـاركة مع ـد
األمم املتحـدة لبحـو نـزع السـالح ،عشـرن تبـوير األسـلحة التقليديـة البعيـدة املـد  ،مبـا يف
ذلك تلك اليت تستخدم تكنولوجيات تفو سرعة اللوت.
وأوصو اجمللس عرن يلدر األمني العام تكليفا عرن جتري األمـم املتحـدة دراسـة عشـرن
و ــز نظــام متعــدد األرــراف للقــذائ املتوســبة املــد  ،وكفالــة مشــاركة ممــثلني عــن مجيــز
الدول احلائزة لقذائ متوسبة املد يف املناقشات املتعلقة عإعداد تلك الدراسة.
واقترح اجمللس أن يُمجر يف دورتيا الساععة والستني والثامنة والستني ،استعراض عـن
تنفيــذ التوصــيات املقدمــة يف دراســة األمــم املتحــدة عــن التثقي ـ يف ــال نــزع الســالح وعــدم
االنتشــار ) ، (A/57/124مــز مراعــاة آرــر مــا تــوافر مــن رــتات وتكنولوجيــات جديــدة يف ــال
عرامج التثقي  ،فضال عن دور منظمات اجملتمز املدن يف نيذا اللدد.
وأجر اجمللس مناقشة نشـبة جـدا عشـرن املو ـوع الثـان الـذي يتنـاول العالقـة عـني
التنمية املستدامة واألمن وةديـد األسـلحة .ولـد دراسـة تلـك الـرواع ،:أعـرز اجمللـس وجـود
عدد كب من العوامل األرـر املـؤثرة الـيت مكـن أن تـؤدي إىل تفـاقم التحـديات الـيت تواجـا
األمن والتنميـة ،وراصـة املسـائل املتلـلة عاحلوكمـة وسـبل العـي  .ويف نيـذا اللـدد ،أوصـو
اجمللس مبا يلي
(أ) التشــمجيز علــو تعزيــز اللــكو الدوليــة القائمــة ،كمعانيــدة جتــارة األســلحة
وعروتوكول مكافحة صنز األسلحة النارية وأجزائ ا ومكوناهتـا وذر هتـا واملـواد ذات اللـلة
واالجتــار هبــا علــورة عـ مشــروعة ،املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمــة املنظمــة
(عروتوكول األسلحة النارية)
(ب) و ز مؤشـرات للقيـامل ،مـن قبيـل و ـز عالمـات علـو األسـلحة اللـغ ة.
وينبغــي التشــديد عقــوة علــو االســتفادة مــن التكنولوجيــا اجلديــدة ألعــراض تعقــم األســلحة
اللغ ة وتتبع ا وةديدنيا
(ج) عناا القدرات لد الدول األعضـاا هبـدف كشـ األسـلحة املشـروعة ومنـز
ةويل ا لتلبح را عة للحيازة ع املشروعة واالستعمال ع املشروع
(د) تعزيــز ايليــات وا جــرااات املتلــلة عإصــالح القبــاع األمــ ،وإدارة القبــاع
األم ،ونزع السالح والتسريح وإعادة ا دماج
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(نيـ) إنشاا مناعر وشراكات وةالفات تشمل اجملتمز املدن والقبـاع امـا  ،مـن
أجل تيس االمتثال لونيداف املذكورة أعاله وتنفيذنيا.
وتشمل التداع اهلامة األرر اليت اقترح اجمللس دراست ا ما يلي
(أ) اختــاذ تــداع روعيــة ،وعنــاا الثقــة ،والتوعيــة ،وا عــالو ،وتبــادل املعلومــات،
ومجز األسلحة وختزين ا وتدم نيا
(ب) القيــام ،حســم االقتضــاا ،عو ــز عــرامج شــاملة ملنــز العن ـ
من أرر إمنائية

املســلح ،تــدمج

(ج) إدراج تداع تتخـذ علـو اللـعيد الـور ،مـن أجـل تنظـيم األسـلحة اللـغ ة
واألسلحة امفيفة يف استراتيمجيات رويلة األجل لبناا السالم.
ويف مــا يتعلــق عالعالقــة الناش ـ ة عــني الت ديــدات الكيميائيــة والبيولوجيــة وا شــعاعية
والنوويــة وأمــن الفضــاا ا لكتــرون ،وا رنيــاب ،أقــر اجمللــس عرميــة ةقيــق مزيــد مــن الف ــم
والوعي للت ديد احملتمل الذي يشـكلا ا رنيـاعيون الـذين يسـتخدمون وسـائل إلكترونيـة لنشـر
املوت والدمار والفو و علو نبا مماثل ملا حيدثا استخدام األسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة
وا شعاعية والنووية .وير اجمللس أن األمني العام قد يرعم يف تسـلي :الضـوا علـو املسـرلة،
مبا يف ذلك يف املناقشة العامة اليت سـتمجر يف الـدورة احلاديـة والسـبعني للمجمعيـة العامـة ،ويف
رسالتا إىل املـؤمتر االستعرا ـي للـدول األرـراف يف اتفاقيـة حظـر اسـتحدا وإنتـاج وختـزين
األســلحة البكتريولوجيــة (البيولوجيــة) والتكســينية ،وتــدم تلــك األســلحة الــذي ســيعقد يف
تشرين الثان/نوفمت .2016
وأوصي اجمللـس عـرن يظـل مو ـوع العالقـة علـو جـدول أعمالـا للسـنة املقبلـة ،علـو
األقل .واقترح اجمللس أن يركز عملا ،عا افة إىل مواصلة استكشاف تعقيـدات نيـذه املسـرلة
عرمت ا ،علو مسرلتني حمددتني ،ما ما يلي
(أ)
املرافق النووية

الت ديد الـذي تشـكلا اهلمجمـات ا لكترونيـة الـيت يقـوم هبـا ا رنيـاعيون علـو

(ب) الدور احملتمل لل مجمات ا لكترونية يف هتديد األمن البيولوجي.
ويف ما يتلل ععملا يف عام  ،2017اقترح اجمللس إعادة تسمية نيذا املو وع كما يلي
"احتمال استخدام ا رنياعيني وسائل إلكترونية لت ديد األمن النووي واألمن البيولوجي“
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ووافــق اجمللــس االستشــاري ،علــفتا لــس أمنــاا مع ــد األمــم املتحــدة لبحــو نــزع
السالح ،علو ربة عمل املع د وميزانيتـا للفتـرة  ،2017-2016ووافـق علـو تقـد تقريـر
مديرة املع د عن أنشبتا ومركزه املايل إىل اجلمعية العامة .وأعـرب لـس األمنـاا عـن امتنانـا
ملــديرة املع ــد وموظفيــا دارهتــم مشــاريز املع ــد عنمجــاح .وأعــرب اجمللــس أيضــا عــن تقــديره
للدعم الذي يقدمـا األمـني العـام إىل املع ـد ،وأعـرب عـن أملـا أن يواصـل األمـني العـام دعـم
اجل ود اجلارية لترمني مستقبل املع د.
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أوال  -مقدمة
 - 1عقد اجمللس االستشاري ملسـائل نـزع السـالح دورتـا امامسـة والسـتني يف جنيـ يف
الفتـــرة مـــن  27إىل  29كـــانون الثاناينـــاير  ،2016وعقـــد دورتـــا السادســـة والســـتني يف
نيويور  ،يف الفترة من  29حزيرانايونيا إىل  1متوزايوليا  .2016ونيذا التقرير مقـدم عمـال
عقرار اجلمعية العامة 38ا 183سني .وقد قُدِّم تقرير مديرة مع د األمم املتحدة لبحـو نـزع
السالح ،الذي وافق عليا اجمللس علفتا لس أمناا املع د ،يف الوثيقة .A/71/162
-2

تولت ميلي كاعاي و أنتون (الفلبني) رئاسة الدورتني يف عام .2016

 - 3ويوجز نيذا التقرير مداوالت اجمللس رالل الدورتني ،والتوصيات احملـددة الـيت قـدم ا
إىل األمني العام.

ثانيا  -املناقشات املو وعية والتوصيات
أل

 التحــــديات الــــيت تواجــــا معانيــــدة عــــدم انتشــــار األســــلحة النوويــــة وعمليــــةاستعرا ا ،مز التركيز علفة راصة علو الشر األوس :الدرومل املسـتفادة
من العمليات ع التاععة لومم املتحدة والعمليات ا قليمية
 - 4أجر اجمللس االستشاري ،يف دورتيـا امامسـة والسـتني والسادسـة والسـتني ،مناقشـة
متعمقــة للتحــديات الــيت تواجــا معانيــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة وعمليــة استعرا ـ ا ،مــز
التركيز علفة راصة علو الشر األوس ::الدرومل املسـتفادة مـن العمليـات عـ التاععـة لومـم
املتحدة والعمليات ا قليمية .وتيس ا للمناقشة ،عممت األمانة العامة ورقات معنونـة ”أفكـار
للمناقشة“ ،ونيي ورقات أعـدنيا أعضـاا اجمللـس التاليـة أمسـاهنيم :وائـل األسـد ،وكاميـل عرانـد،
وفالدم أورلوف .وقدم راندي ريدل ،ونيو من منظمـة ”العمـد املناصـرون للسـالم“ ،عر ـا
أمام اجمللس.
 - ٥ويف وا التحـديات املعقـدة الـيت تواجـا معانيـدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة ،أقـر
اجمللــس عإمكانيــة مواصــلة مناقشــة الببيعــة املتراعبــة للعمليــات .ويف مناقشــة أوىل جــرت عــني
أعضاا اجمللس جر ا قرار عقيمة الدرومل املستفادة مـن العمليـات عـ التاععـة لومـم املتحـدة
والعمليات ا قليمية ،وكانت امالصة نيي أن ذلك سـيكون مو ـوعا جيـدا لعمـل متعمـق يف
دورة مقبلة.
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التحديات امللحة اليت تواجا املعانيدة
 - 6نظر اجمللس يف عملية استعراض املعانيـدة ،يف ـوا نتـائج مـؤمتر األرـراف يف معانيـدة
عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعانيدة عام  .201٥وأعرب أعضاا اجمللس عـن قلـق
مشتر من أن عملية االستعراض مل ختفق فحسم يف تقد وثيقة توافقيـة ،عـل إ ـا مل تشـار
يف املناقشــات املو ــوعية املتعلقــة عالعديــد مــن املســائل ذات اللــلة .وقــد الحــل اجمللــس أن
املــداوالت يف املــؤمترات االستعرا ــية ،أصــبحت أكثــر اســتقباعا ،مؤديــ اة عــذلك إىل رريــق
مسدود ،يف وقـت أصـبحت التحـديات النوويـة فيـا أشـد ورـرة منـ ا يف أي وقـت مضـو منـذ
اية احلرب الباردة.
 - 7والحل اجمللس يف نيذا اللدد ،مز القلق الشـديد ،التمجـارب النوويـة وجتـارب إرـال
القذائ اليت أجرهتـا مـؤررا مج وريـة كوريـا الشـعبية الدمقراريـة .وسـلم اجمللـس عـرن لوزمـة
النووية جلم ورية كوريا الشعبية الدمقرارية ،إىل جانم ما يترتـم علي ـا مـن عواقـم مباشـرة
علــو اللــعيد ا قليمــي ،آثــارا علــو اللــعيد العــاملي ،ونيــي تشــكل ةــديا رب ـ ا لنظــام عــدم
االنتشــار .ويف نيــذا الســيا  ،أكــد اجمللــس أميــة التنفيــذ الكامــل لقــرار لــس األمــن 2270
( )2016مــن جانــم مجيــز الــدول األعضــاا يف األمــم املتحــدة .وعلــو الــرعم مــن التبــورات
األر ة ،رأ اجمللس ،فيما لو أظ ـرت مج وريـة كوريـا الشـعبية الدمقراريـة رعبـة حقيقيـة يف
إ اا عرنا ا النووي ،رورة مواصلة احلوار علو اللـعيد املتعـدد األرـراف ،هبـدف التوصـل
إىل حل شامل للحالة عشرن التنامج النووي هلذا البلـد .وريثمـا يـتم التوصـل إىل حـل شـامل،
مكــن أن ي ــدف احلــوار إىل التوصــل إىل اتفــا مؤقــت تك ـ مج وريــة كوريــا الدمقراريــة
الشعبية مبوجبا عن إجراا مزيد مـن التمجـارب النوويـة ،وجتـارب القـذائ  ،وعـن إنتـاج املزيـد
مــن األســـلحة النوويـــة ،وإنتــاج املــواد االنشـــبارية ،ووقــ انتشـــار املـــواد والتكنولوجيـــات
احلساسة.
 - 8وأكد اجمللس علو احلاجة إىل االعتعاد عن املواقـ املتلـلبة ،والعـودة إىل البحـث عـن
توافق ايراا الـذي سـاد رـوال تـاريع املعانيـدة .ويف نيـذا السـيا  ،الحـل اجمللـس أن املعانيـدة
ليست رد معانيدة لعدم االنتشار ونزع السالح فحسم ،عل نيي أيضـا حمجـر زاويـة عالنسـبة
إىل األمن الدويل .وأعرب اجمللس عن قلقا مـن أن احلالـة الرانينـة ،إذا مل تـتغ  ،سـوف تقـوض
املعانيدة اليت مكن أن تفقد أميت ا ،مز احتمال نشوا ”فو و“ نووية.
 - 9وعالنظر إىل ظ ور ةديات نوويـة جديـدة يف سـيا اال يـار الكـب يف األمـن الـدويل،
أعرب اجمللس عن رورة إ فاا ف ـم مشـتر أو ـح للسـيا االسـتراتيمجي علـو املناقشـات،
عغية تفادي الفمجوة ايرذة يف االتساع عني املناقشات املتعلقة عاملعانيدة والبي ة األمنيـة األوسـز
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نباقا .ولتحقيق نيذه الغاية ،اقترح اجمللس ختليص القدر املناسم مـن الوقـت هلـذه املناقشـات
يف اجتماعات اللمجنة التحض ية واملؤمتر االستعرا ي .ورأ اجمللـس ،أن نيـذه سـتكون فرصـة
لتبــادل وج ــات النظــر والشــواعل املختلفــة يف مــا يتعلــق عالبي ــة النوويــة ،ولتعزيــز ف ــم أفضــل
ملواق خمتل اجل ات املعنيـة .واقتـرح اجمللـس أيضـا تعـيني رئـيس املـؤمتر االستعرا ـي القـادم
واملكتم يف وقت أعكر كث ا رالل العملية ،لتس يل التحض املبكر للمؤمتر االستعرا ي.
 - 10وأعرب اجمللس عـن قلقـا مـن عـدم درـول معانيـدة احلظـر الشـامل للتمجـارب النوويـة
حيــز النفــاذ ععــد ألن دول املرفــق  2الثمــان (اللــني ،ومج وريــة كوريــا الشــعبية الدمقراريــة،
وملر ،واهلنـد ،وإيـران (مج وريـة  -ا سـالمية) ،وإسـرائيل ،وعاكسـتان ،والواليـات املتحـدة
األمريكية) مل توقز و/أو تلد علي ا ععد .وقريبا سـتكون  20عامـا قـد مـرت منـذ فُـتح عـاب
التوقيز علو املعانيدة .وينبغي أن يكون ذلك حافزا للبلدان الـيت مل توقـز املعانيـدة و/أو تلـد
علي ا ععد أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن .وينبغـي أن يكـون تيسـ التلـديق علـو املعانيـدة
ودروهلا حيز النفاذ أولوية نيامة لد اجملتمز الدويل .ويف الوقت نفسا ،من امل ـم أيضـا تقـد
كل الدعم املمكن للمجنة التحض ية ملنظمة معانيدة احلظر الشامل للتمجـارب النوويـة ،وتوسـيز
شبكة الرصد التاععة للمنظمة وتعزيزنيا.
 - 11ويف ما يتعلق عتنفيذ املادة السادسة من معانيدة عدم انتشار األسـلحة النوويـة ،املتعلقـة
عتسوية املنازعات ،اعترف اجمللس عرن عدم إحراز تقدم مؤررا يف ـال نـزع السـالح النـووي
أمر حمب .:ويف البي ة األمنية العاملية اللعبة احلالية ،يبدو أن ةقيـق ختفيضـات إ ـافية كـب ة يف
األسلحة النووية أمر ع واقعي يف األجـل القلـ  .عـ أن اختـاذ ععـض امبـوات ا ياعيـة يف
نيذا اللدد أمر مستلوب وممكن ،ومن شرن نيذه امبـوات أن متكـن مـن املضـي قـو ةقيـق
نيدف نزع السالح النووي.
 - 12أوال ،ينبغي ا شارة إىل أن االةاد الروسـي والواليـات املتحـدة ينفـذان حاليـا أحكـام
املعانيدة املتمة عني الواليـات املتحـدة األمريكيـة واالةـاد الروسـي عشـرن اختـاذ تـداع ملواصـلة
ختفــيض األســلحة اهلمجوميــة االســتراتيمجية واحلــد من ـ ا .ومــن الضــروري ،يف رأي اجمللــس ،أن
يواصــل اجلانبــان كالمــا عــدأب االمتثــال لتلــك املعانيــدة إىل أن تنقضــي فتــرة ســريا ا يف عــام
 .2021وعلي ما مواصلة احلوار عغية و ز األسامل عرام معانيدة جديدة .ومكـن أن تشـمل
تلك املع انيدة اجلديـدة أيضـا فـرض قيـود علـو الـنظم االسـتراتيمجية املنشـورة (الـرهومل احلرعيـة
ووسائل إيلاهلا) ،ومنلات ا رال املنشورة وع املنشـورة ،والـرهومل احلرعيـة النوويـة عـ
املنشورة .ومكـن أن تشـمل املفاو ـات الثنائيـة أيضـا مسـائل ةديـد األسـلحة األرـر  ،مثـل
القذائ االنسياعية ذات القواعد البحرية واجلوية ،ومنظومات الدفاع د القذائ .
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 - 13ثانيا ،أعـرب اجمللـس عـن القلـق مـن أن عـدة دول تواصـل تكثيـ ترسـاناهتا النوويـة.
وعلــو الــرعم مــن أن خمزونــات األســلحة النوويــة علــو اللــعيد العــاملي تــتقلص ،فــإن العمليــة
ليست شاملة .عل إن ععض الدول احلـائزة ألسـلحة نوويـة املنضـمة إىل معانيـدة عـدم االنتشـار
ال تنشر أرقاما عن أسلحت ا النووية ،ولذلك يلعم تقدير حمجـم خمزوناهتـا منـ ا .ويف الوقـت
نفسا ،فإن الدول احلـائزة لوسـلحة النوويـة عـ الرمسيـة الـيت ال تـزال رـارج املعانيـدة تواصـل
زيادة ترساناهتا .فعلو مجيز البلدان احلائزة ألسلحة نووية (سواا الدول احلائزة ألسـلحة نوويـة
مبوجم املعانيدة وع نيا) أن تبدي الشفافية ،وعإمكا ـا ،كخبـوة أوىل ،إصـدار تقـارير رمسيـة
من جانم واحد يف مؤمتر نزع السالح ،تبني دور األسلحة النووية يف سياسات األمن الـور،
لدي ا ،وتبني كذلك أعداد األسلحة النووية وأنواع ا.
 - 14ثالثا ،مكن يف اية املباف أن يؤدي تبوير األسلحة التقليدية البعيدة املد (مبـا في ـا
تلك اليت تستخدم تكنولوجيات فو اللوتية) إىل زعزعة االستقرار االسـتراتيمجي .وكخبـوة
أوىل قو منز حدو سـبا جديـد للتسـلح ،مكـن أن تعقـد اجل ـات الفاعلـة الرئيسـية مـؤمترا
دوليا ملناقشـة نيـذه املسـرلة .وينبغـي أن يلـدر مكتـم شـؤون نـزع السـالح يف األمانـة العامـة
لومم املتحدة تكليفا عإجراا دراسة عشرن نيـذه املسـرلة اجلديـدة ،تنفـذ مبشـاركة مع ـد ـو
نــزع الســالح ،كــي يتســ ،للممجلــس ،اســتنادا إىل نيــذا التحليــل ،العــودة إىل نيــذه املســرلة يف
مرحلة الحقة وتقد توصيات عملية عاختاذ تداع لفرض رقاعة علو األسلحة.
 - 1٥راععا ،لقد كان للمعانيدة املتمة عني الواليات املتحدة األمريكيـة واةـاد اجلم وريـات
االشتراكية السوفياتية عشرن إزالـة قـذائف ما النوويـة املتوسـبة املـد واألقلـر مـد (معانيـدة
القوات النوويـة املتوسـبة املـد ) د ور نيـام يف كـبح مجـاح سـبا التسـلح النـووي يف أوروعـا.
وتظــل نيــذه املعانيــدة تشــكل عنلــرا نيامــا لالســتقرار االســتراتيمجي واألمــن األوروي .عـ أن
نيذه املعانيدة ةد من القدرات العسكرية لالةاد الروسـي والواليـات املتحـدة ،ولكنـ ا ال ةـد
من قدرات أي من البلدان األرر احلائزة لتامج متقدمة تنبلق من الـت .فقيـام مجيـز البلـدان
احلائزة ألسلحة نووية عإزالة القذائ املتوسبة املد واألقلر مد من شرنا أن يسـاعد علـو
احلد من التوترات الدولية ،وال سيما يف املنارق املعر ة للزناعات ،وأن يرسي األسـس لعمليـة
نزع سالح نووي متعددة األرراف .ونينا عـدة مبـادرات تقتـرح معاجلـة نيـذه املسـرلة معـل
املعانيــدة عامليــة ،أو عالتفــاوض عشــرن و ــز صــكو إقليميــة أو عامليــة جديــدة تتمجــاوز مدونــة
قواعــد الســلو الدوليــة ملنــز انتشــار القــذائ التســيارية  ،الــيت نيــي أنيــم أداة لبنــاا الثقــة ،وإن
كانت حمدودة .وقد يكون الوقت مناسبا للترتيم لبـدا دراسـة تقـوم هبـا األمـم املتحـدة عشـرن
و ــز نظــام متعــدد األرــراف للقــذائ املتوســبة املــد  ،ولكفالــة مشــاركة ممــثلني مــن مجيــز

16-12677

9/24

A/71/176

الدول احلائزة لقذائ متوسبة املـد يف املناقشـات املتعلقـة عإعـداد تلـك الدراسـة .وسـيكون
هلذه املناقشات أيضـا أثـر يف ةقيـق االسـتقرار يف مـا يتعلـق مبعانيـدة القـوات النوويـة املتوسـبة
املد  ،اليت ينبغي احلفاظ علي ا.
 - 16وأر ا ،رأ اجمللـس أن التثقيـ يف ـال نـزع السـالح وعـدم االنتشـار أمـر أساسـي
لتحلل أنيداف نزع السالح النـووي علـو الـدعم لـد جيـل جديـد مـن مقـرري السياسـات
والعلماا ونشـباا اجملتمـز املـدن .فينبغـي تقـد الـدعم للمبـادرات اجلديـدة يف ميـدان التثقيـ
عشرن عدم انتشار األسلحة النووية .وينبغي عوجا را تشمجيز البالب القادمني مـن الـدول
اليت ال تزال جديدة يف ميدان التبوير السـلمي للباقـة النوويـة ،والـيت نيـي مـن أكثـر عر ـة
ملخارر االنتشار ،علو املشاركة يف نيذا اللدد.
 - 17ومكن أن يؤدي اجمللـس دورا نيامـا يف تبـوير التثقيـ يف ـال عـدم االنتشـار ونـزع
الســالح .وينبغــي أن يــري اجمللــس يف دورتيــا الســاععة والســتني والثامنــة والســتني ،استعرا ــا
لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير األمني العام عشرن دراسة األمم املتحدة املتعلقـة عـالتثقي يف
ال نزع السالح وعدم االنتشـار ( ،)A/57/124وعليـا إذا لـزم األمـر ،الترتيـم جـراا تنقـيح
للدراسة لتؤرذ يف احلسبان أحد امتات والتكنولوجيات اجلديدة يف ال عرامج التثقي .
 - 18وملا كانت مسرلة جعل الشـر األوسـ :منبقـة راليـة مـن األسـلحة النوويـة وع نيـا
مــن أســلحة الــدمار الشــامل قــد اســترثرت مانــم أساســي مــن مــداوالت مــؤمتر األرــراف يف
معانيــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة الســتعراض املعانيــدة عــام  ،201٥فقــد قــرر اجمللــس
عالتحديد دراسة ذلك العنلر من املو وع علو سبيل االستعمجال.
 - 19وأقــر اجمللــس عــرن عــدم توصــل املــؤمتر االستعرا ــي لعــام  201٥إىل اعتمــاد وثيقــة
رتامية أوجد فراعا يف عمليـة االسـتعراض ويف تنفيـذ القـرار املتعلـق عالشـر األوسـ :اللـادر
عن مؤمتر األرراف يف معانيدة عدم انتشار األسلحة النوويـة السـتعراض املعانيـدة ومتديـدنيا يف
عــام  .199٥وقــد اتســز نبــا نيــذا الفــراو أيضــا ليشــمل ايليــة املتعلقــة ععقــد مــؤمتر جلميــز
الـدول يف املنبقة لبدا عملية إنشاا املنبقة علو قو ما أكـده مؤمتر األرــراف يف معانيدة عدم
انتشار األسلحة النووية السـتعراض املعانيـدة عـام ( 2010انظـر NPT/CONF.2010/50 (Vol.
) ،1الفرع الراعز ،الفقـرة  .)7ورأ اجمللـس أن األمـني العـام نيـو األقـدر علـو تـويل الريـادة يف
تشمجيز املبادرات واألفكار جلمـز األرـراف املعنيـة حـول راولـة املفاو ـات .واوصـو اجمللـس
عاختاذ امبوات التالية يف ذلك اللدد
(أ) ينبغــي أن يــدعو األمــني العــام الــدول الــثال الوديعــة ملعانيــدة عــدم انتشــار
األسـلحة النوويــة واملشـاركة يف تقــد قــرار عـام  199٥إىل مناقشــة مقترحـات حمــددة عــادة
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تنشي :عملية إنشاا منبقة رالية من األسـلحة النوويـة وع نيـا مـن أسـلحة الـدمار الشـامل يف
الشر األوس .:ومكن أن تشمل نيذه املقترحات النقاع التالية
’‘1

مكــن أن يســاعد املع ــد عــرن يكــون مكانــا للعمــل وأمان ـ اة لــا ،نظــرا دارتــا
الذاتية واستقاللا  ،مز كونا جزاا من منظومة األمم املتحدة

’‘2

مكــن إســـناد دور امليســـر إىل املمثـــل الســامي لشـــؤون نـــزع الســـالح ،ععـــد
التشاور مز اجل ات املنظمة للمناقشة واألرراف ا قليمية

’‘3

ينبغـــي أن تتوصـــل دول املنبقـــة رايـــة إىل توافـــق يف ايراا يف عي ـــة مالئمـــة
و من إرار منظم تيسره اجل ات املنظمة للمناقشة

’‘4

ينبغي ةديد دور اجل ات املنظمة للمناقشة وامليسار .ويف نيـذا اللـدد ،اقتـرح
اجمللس أن يشمل نيذا الدور ما يلي
أ-

العمــل عوصــف ا وصــي اة علــو الواليــة األصــلية احملــددة يف مــؤمتر عــام
 199٥الســـتعراض املعانيـــدة ومتديـــدنيا يف قـــراره عشـــرن الشـــر
األوســـ ،:واملـــؤمتر االستعرا ـــي لعـــام  ،2010لضـــمان أال ةيـــد
األرراف ا قليمية عن تلك الوالية.

ب  -تقد األفكار واملقترحات للتلدي ألي عقبات يف املناقشات.
ج  -تقيــيم التقــدم احملــرز يف كــل اجتمــاع ،وتقــد التقــارير إىل املــؤمتر
االستعرا ي وجلنتا التحض ية.
(ب) ينبغــي أن يــدعو األمــني العــام إىل إجــراا مشــاورات مــز األرــراف ا قليميــة
للتوصل إىل توافق يف ايراا عشرن اهليكل اجلديد للمشاورات.
(ج) يوجـا األمــني العـام دعــوة ،عامسـا وعاســم الـدول الــثال الوديعـة ،مــن حيــث
كو ا مشاركة يف تنظيم املناقشة ،إىل مجيز دول منبقة الشر األوس :الست ناف املشـاورات
من أجل التحضـ للمـؤمتر املتعلـق معـل الشـر األوسـ :منبقـة راليـة مـن األسـلحة النوويـة
وع نيا مـن أسـلحة الـدمار الشـامل  ،علـو النحـو املنلـو عليـا يف املـؤمتر االستعرا ـي لعـام
.2010
(د)
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الدرومل املستفادة من العمليات ع التاععة لومم املتحدة والعمليات ا قليمية
 - 20نظرا لوو اع احلالية املضـبرعة وحالـة عـدم الـيقني إزاا املسـتقبل يف منـارق عديـدة،
مبا يف ذلك منبقة الشر األوسـ ،:مـن الضـروري ةسـني ف ـم العقبـات الـيت تعتـرض عمليـة
تعاونية متعددة األرراف مكن أن تؤدي إىل إنشاا منبقة رالية مـن األسـلحة النوويـة وع نيـا
من أسلحة الدمار الشامل يف الشر األوس .:وهلذا الغرض ،يوصـي اجمللـس ،عقـدر مـا يكـون
ذلك ممكنا ،عاالستفادة أيضا مـن الـدرومل املسـتمدة مـن العمليـات عـ التاععـة لومـم املتحـدة
والعمليات ا قليميـة عشـرن عنـاا الثقـة وةديـد األسـلحة ونـزع السـالح .إن النمجـاح يف إنشـاا
عدة منارق رالية من األسلحة النووية وع نيا من أسلحة الدمار الشامل يف أقاا العـامل جـدير
عرن يل م اجل ود املبذولة من أجل إنشاا منبقة رالية من األسلحة النووية وع نيا مـن أسـلحة
الـدمار الشــامل يف الشـر األوســ .:ومكــن اسـتخال درومل نيامــة يف مـا يتعلــق مبنـ مجيات
العمل ،واللكو املبلوعة ،والترتيبات املتعلقة عا رار السياسي.
 - 21عالوة علو ذلك ،أظ ـرت أعمـال املنظمـات ا قليميـة ،كمنظمـة األمـن والتعـاون يف
أوروعا ،أو راعبة أمم جنوب شر آسيا أو جامعـة الـدول العرعيـة ،يف حـاالت خمتلفـة ،كيـ
مكن معاجلة حاالت التنافس والسياسات القائمة علو االستبعاد وسياسات حافـة اهلاويـة ،عـل
والتغلم علي ا عتعزيز احلوار وعناا الثقة وعناا اجلسور.
 - 22ويكمُن مفتاح النمجـاح يف القبـول املتبـادل للمبـادش املشـتركة ،واالعتـراف عالشـواعل
وامللاحل املتبادلة وعالتاعماتية والترنيم السياسي للدرول يف حوار وتعاون عـت رائفـة واسـعة
من املوا يز ذات الللة.
 - 23فيما يلي توصيات اجمللس إىل األمني العام
(أ) أوصــو اجمللــس عــرن تركــز عمليــة االســتعراض علــو تقــد توصــيات قاعلــة
للتنفيذ تركز علو دورة السـنوات اممـس املقبلـة .ويف نيـذا اللـدد ،أكـد أعضـاا اجمللـس
رورة معاجلة ععض أشد املسائل إحلاحا املرتببة عاألسلحة النوويـة وعـدم االنتشـار ونـزع
السالح ،مبا يف ذلك ،يف مجلة أمور ،ما يلي
’‘1
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اال تفــا علــو عرنــامج دقيــق عشــرن مــا ينبغــي اختــاذه مــن ربــوات حمــددة
ومناســبة يف ميــدان نــزع الســالح النــووي .ومــن شــرن نيــذه امبــوات أن
تشــمل تــداع لبنــاا الثقــة وةقيــق الشــفافية ترمــي إىل احلــد مــن املخــارر
النووية وتعزيز السياسـات النوويـة املسـؤولة ،اسـتنادا إىل الوثيقـة امتاميـة
ملؤمت ر استعراض املعانيدة عام  2010مز نقاع العمل اليت يتضـمن ا البـال
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عددنيا  64نقبة ،واليت ينبغي أن تواصل مجيز األرـراف يف معانيـدة عـدم
انتشار االسلحة النووية دعم ا وتنفيذنيا
’‘2

الدرومل املستفادة من حاالت عدم االمتثال وتبعاهتا

’‘3

ساعقة مج ورية كوريا الشعبية الد مقرارية ،نيـذا البلـد الـذي انسـحم مـن
املعانيدة يف أعقاب حاد ينبوي علـو عـدم امتثـال للمعانيـدة ،واصـل
عرنا ــا لوســلحة النوويــة .فينبغــي أن يعــاا نيــذا علــورة حمــددة مــن أجــل
جتنم تكرار نيذه التلرفات .وينبغـي مواصـلة تشـمجيز االمتثـال التـام مـن
جانم مجيز الدول األعضاا يف األمم املتحدة لقـرار لـس األمـن 2270
(  )2016ورصده

(ب) ترد توصيات اجمللس ،يف ما يتعلق معل منبقة الشر األوسـ :راليـة مـن
األسلحة النووية وع نيا من أسلحة الدمار الشامل ،يف الفقرة  19من نيذا التقرير
(ج) وأوصو اجمللس عرن يتوىل األمني العام زمام املبـادرة لتيسـ التلـديق علـو
معانيــدة احلظــر الشــامل للتمجــارب النوويــة عغيــة ا ســراع عــدرول املعانيــدة حيــز النفــاذ،
وتقد كل دعم ممكن للمجنة التحض ية ملنظمة معانيدة احلظـر الشـامل للتمجـارب النوويـة،
وتوسيز نبا أعمال الرصد اليت تضب لز هبا املنظمة وتعزيزنيا
(د) وأوصو اجمللس عرن حيث األمني العام مجيز البلدان احلـائزة ألسـلحة نوويـة
(ك ّل ـا مــن الــدول احلــائزة لوســلحة النوويــة املعتــرف هبــا مبوجــم معانيــدة عــدم االنتشــار،
وع نيا) علو إظ ار الشفافية ،والقيام ،كخبوة أوىل ،عإصدار تقارير مـن جانـم واحـد يف
مؤمتر نزع السـالح ،تـبني في ـا دور األسـلحة النوويـة يف سياسـاهتا املتعلقـة عرمنـ ا الـور،،
فضال عن أعـداد أسـلحت ا النوويـة وأنواع ـا .ويف نيـذا اللـدد ،أوصـو اجمللـس عـرن يقـوم
املع ــد ،عالتعــاون مــز مكتــم شــؤون نــزع الســالح ،عــإجراا دراســة للتقــارير املقدمــة مــن
الدول احلائزة ألسلح ة نووية مبوجم معانيـدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة ،عغيـة دراسـة
االرتالفات والثغرات ،واقتراح سبل جعل ا أكثر اتساقا وفائدة
(نيـ) وأوصــي اجمللــس عــرن يلــدر األمــني العــام تكليفــا عــإجراا دراســة تنفــذ
مبشــاركة مع ــد األمــم املتحــدة لبحــو نــزع الســالح ،عشــرن تبــوير األســلحة التقليديــة
البعيدة املد  ،مبا يف ذلك تلك اليت تستخدم تكنولوجيات تفو سرعة اللوت
(و) وأوصي اجمللس عـرن يلـدر األمـني العـام تكليفـا عـرن جتـري األمـم املتحـدة
دراسة عشرن و ز نظام متعـدد األرـراف للقـذائ املتوسـبة املـد  ،وأن يكفـل مشـاركة
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ممثلني من مجيز الدول احلـائزة لقـذائ
الدراسة

مت وسـبة املـد يف املناقشـات املتعلقـة عإعـداد تلـك

(ز) واقترح اجمللـس أن يُمجـر يف دورتيـا السـاععة والسـتني والثامنـة والسـتني،
استعراض عن تنفيذ التوصيات املقدمة يف دراسة األمم املتحدة عـن التثقيـ يف ـال نـزع
الســالح وعــدم االنتشــار ( ،) A/57/124يررــذ يف االعتبــار أحــد مــا تــوافر مــن رــتات
وتكنولوجيات جديدة يف ال عرامج التثقي  ،فضـال عـن دور منظمـات اجملتمـز املـدن يف
نيذا اللدد.

عاا  -العالقة عني التنمية املستدامة واألمن وةديد األسلحة
 - 24أجر اجمللس مناقشة متعمقة للعالقة عني التنمية املستدامة واألمن واحلد مـن التسـلح.
وتيس ا للمناقشة ،عممت األمانة العامة ورقات معنونة أفكـار للمناقشـة ،ونيـي ورقـات أعـدنيا
أعضاا اجمللس التالية أمساهنيم ميلي كاعـاي و ،وروت ديامينـت ،وإيبـو نياتشـفول ،وفـرند تـانر.
وقدم دانييل عرينس ،من مكتم األمم املتحدة لشؤون نزع السالح عر ا أمام اجمللس.
 - 2٥وأحــاع اجمللــس علمـا عرميــة إدراج الســالم واألمــن والعدالــة يف إرــار أنيــداف التنميــة
املســتدامة .وقــد اعتــت أعضــاا اجمللــس االستشــاري نيــذا معلمـا نيامـا مــن حيــث كونــا اعتــرف
عــالتراع :الوثيــق عــني التنميــة واألمــن .وكمــا لــوحل يف ”العــما العــاملي للعنــ املســلح“
(جني  ،)2011 ،فإن الزناع املسلح والعن املسلح يقو ـان النسـيج االجتمـاعي للممجتمعـات
احملليــة ،ويزرعــان امــوف وانعــدام األمــن ،ويــدمران رأمل املــال البشــري واالجتمــاعي ،ويعوقــان
التنميــة املســتدامة والنمــو االقتلــادي .ويكتســم نيــذا األمــر أميــة راصــة للف ــات واجملتمعــات
الضعيفة يف املنارق املنكوعة عالزناعات ،حيث تنتشر األسلحة ويتيسر احللـول علي ـا ،وحيـث
ال توجد مؤسسات ختضز للمساالة وال يسود القانون.
 - 26وأقر اجمللس مبا لوسلحة من دور حموري يف عي ـة أمنيـة معقـدة ،حيـث تتـوافر ظـروف
تــؤدي إىل نشــوا مجيــز أشــكال االجتــار عـ املشــروع عاألســلحة اللــغ ة واألســلحة امفيفــة،
وحيـــث توجـــد اجلرمـــة املنظمـــة واجلماعـــات املتبرفـــة .والحـــل اجمللـــس أن تـــوافر األســـلحة
وانتشارنيا وتراكم ا املفرع تس م يف وقوع العن املسلح وتشـكل عائقـا ربـ ا أمـام ةقيـق
التنمية املستدامة يف العديد من البلدان.
 - 27وعا ــافة إىل ذلــك ،يــم ،يف مــا يبــذل مــن ج ــود علــو اللــعيد الــدويل ترمــي إىل
ةقيق أنيـداف التنميـة املسـتدامة ،أن تراعـو املسـائل البالغـة األميـة ،كالتكنولوجيـات الناشـ ة
ودور النفقــات العســكرية املفررــة املتلــلة عالتنميــة .ورأ اجمللــس أن تببيــق التكنولوجيــات
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اجلديــدة أمــر أساســي لتحقيــق التنميــة املســتدامة .ع ـ أن التببيقــات العســكرية احملتملــة هلــذه
التكنولوجيــات مكــن أن يكــون لــا أثــر ســلا علــو األمــن والتنميــة .ولــذلك ،فــإن اســتخدام
التكنولوجيــات الناش ـ ة يف اجملــاالت العســكرية ينبغــي أن يكــون حمــدودا ،وقــد يــتعني أن يعــاد
النظـر يف نظــم مراقبـة اللــادرات القائمـة لكــي ال تعــو ةقيـق تلــك األنيـداف .فالعالقــة عــني
التنمية املستدامة واألمن تترثر سلبا أيضـا عالنفقـات العسـكرية املفررـة .ويف نيـذا السـيا  ،فـإن
مشــاركة مجيــز الــدول األعضــاا الكاملــة يف ســمجل األســلحة التقليديــة التــاعز لومــم املتحــدة
وتقرير األمم املتحدة عن النفقات العسكرية (انظر  ،)A/70/139أمر عال األميـة لتحقيـق تلـك
األنيداف.
 - 28ونينا رأي قائل عرنا ال توجد عالضـرورة عالقـة مباشـرة عـني التنميـة ونـزع السـالح.
ويف نيذا السيا يشمجز اجمللس العودة إىل املناقشة املتعلقة عاألمن والتنمية.
 - 29وجر التركيد أيضا علو رورة معاجلة التدفقات ع املشـروعة لوسـلحة يف سـيا
إدارة قبــاع األمــن وفعاليــة مؤسســات الدولــة يف التعامــل مــز التحويــل احملتمــل لوســلحة،
وحيازهتــا واســتخدام ا علــورة عـ مشــروعة .وعا ــافة إىل ذلــك ،وجــا اجمللــس االنتبــاه إىل
ايثار السـلبية لولغـام والـذرائر عـ املنفمجـرة علـو التنميـة املسـتدامة يف املنـارق امارجـة مـن
الزناعات ،ودعا إىل اختاذ إجرااات ملعاجلة نيذه املشكلة علو وجا االستعمجال.
 - 30وأعرب اجمللس عن قلقا إزاا ايثار الواسعة النبـا لوسـلحة املتفمجـرة ،والبـر الـيت
تؤثر هبا علو عدد من أنيداف التنمية املستدامة .والحل اجمللس أن التقدم احملرز صـوب ةقيـق
نيذه األنيداف يواجا معوقات عسبم تدم اهلياكل األساسية احليوية اليت ةـدث ا االنفمجـارات
القوية ،وما لذلك من أثر علو تقد امدمات.
 - 31توصيات اجمللس إىل األمني العام
يف تركيده علـو أن نينـا عـدد ا كـب ا مـن العوامـل الفاعلـة الـيت مكـن أن
(أ)
تؤدي إىل تفاقم التحديات اليت تواجا األمـن والتنميـة ،وراصـة املسـائل املتعلقـة عاحلوكمـة
واحلياة املعيشية ،أوصو اجمللس مبا يلي
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’‘1

التشمجيز علو تعزيز اللكو الدوليـة القائمـة ،كمعانيـدة جتـارة األسـلحة
وعروتوكول األسلحة النارية

’‘2

و ز مؤشرات للقيامل من قبيل و ز عالمـات علـو األسـلحة اللـغ ة.
وينبغي التشديد عقـوة علـو االسـتفادة مـن التكنولوجيـا اجلديـدة ألعـراض
تعقم األسلحة اللغ ة وتتبع ا و التعرف علي ا
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’‘3

عنــاا القــدرات لــد الــدول األعضــاا هبــدف كش ـ األســلحة املشــروعة
ومنــز ةويل ـ ا لتلــبح را ــعة للحيــازة ع ـ املشــروعة واالســتعمال ع ـ
املشروع

’‘4

تعزيـــز ايليـــات وا جـــرااات املتلـــلة عإصـــالح القبـــاع األمـــ ،وإدارة
القباع األم ،ونزع السالح والتسريح وإعادة ا دماج

’‘٥

إنشاا مناعر وشراكات وةالفـات تشـمل اجملتمـز املـدن والقبـاع امـا ،
من أجل تيس االمتثال لونيداف املذكورة أعاله وتنفيذنيا

(ب) من عني التداع اهلامة األرر اليت اقترح اجمللس دراست ا ما يلي
’‘1

اختاذ تداع روعية ،وعناا الثقة ،والتوعية ،وا عـالو ،وتبـادل املعلومـات،
ومجز األسلحة وختزين ا وتدم نيا

’‘2

القيام ،حسم االقتضاا ،عو ز عرامج شـاملة ملنـز العنـ
من أرر إمنائية

املسـلح ،تـدمج

’‘3

إدراج تداع تتخذ علو اللعيد الور ،من أجل تنظيم األسلحة اللـغ ة
واألسلحة امفيفة يف استراتيمجيات رويلة األجل لبناا السالم.

جيم  -العالقــة الناش ـ ة عــني الت ديــدات الكيميائيــة والبيولوجيــة وا شــعاعية والنوويــة،
وأمن الفضاا ا لكترون وا رنياب
 - 32رحم اجمللس عإ افة نيذا املو وع علو جدول أعمالـا ،إذ أقـر عـرن للمو ـوع آثـارا
جديدة ومعقدة علو السالم واألمن الدوليني تستحق أن ينظر في ا اجمللس .ونظرا لببيعـة نيـذه
املســائل ،فقــد أقــر اجمللــس ععــدم إمكانيــة النظــر ععمــق ال يف مجيــز املكونــات الفرديــة هلــذا
املو ــوع ،وال يف مجيــز العالقــات الثنائيــة عينـ ا .وقــال اجمللــس إن نيــذا يعــود يف جــزا منــا إىل
يق الوقـت ،وكـذلك إىل كـون ععـض العناصـر مسـائل رـال أمـدنيا ،وحُـددت ودُرسـت يف
مناسبات أرر .
الثـان/

 - 33وواصل اجمللس املناقشـة الـيت كـان قـد عـدأنيا يف دورتـا الـيت عقـدت يف كـانون
يناير  2016الستكشاف العديد من تعقيدات مسرلة العالقة املـذكورة .وقـدم عـيج سـتاوتلند،
من مبادرة الت ديدات النووية ،عر ا أمام اجمللـس عشـرن مسـرلة العالقـة ،مركّـزا عوجـا رـا
علو األمن النووي .ونظر اجمللس أيضا يف ورقة أفكار للترمل أعدنيا سون  -جو شوي فضـال
عن مواد إ افية قدم ا تريفور فيندالي وفيسنيت عاريدو ريبوليدو.
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 - 34وينبغي توجيا مزيد من التفك يف مسرلة إ فاا الباعز املؤسسي علو نيذه املسـرلة يف
نبا منظومة األمم املتحدة ،إذ ال يوجد جزا واحد من املنظومة مسؤول حاليا عـن النظـر يف
مســرلة العالقــة نيــذه .ويُستلــوب اتبــاع ــج متعــدد األرــراف يف نيــذا الشــرن فــاألمم املتحــدة
ذاهتا ،والوكالة الدولية للباقة الذرية ،ومنظمة حظر األسـلحة الكيميائيـة ،وجلنـة لـس األمـن
املنشرة عمـال عـالقرار  ، )2004( 1٥40مجيع ـا تضـبلز عـردوار نيامـة يف ـاالت كـل منـ ا.
فينبغي تزويدنيا عالدعم واملوارد الالزمة .ويتيح االستعراض الشامل حلالة تنفيـذ القـرار 1٥40
( ،)2004الذي يـري يف عـام  ،2016فرصـة نيامـة لتعزيـز تنفيـذه وتعزيـز الـدعم املقـدم إىل
اللمجنــة .وينبغــي أن يررــذ االســتعراض يف االعتبــار االجتانيــات الناشـ ة يف ــال األمــن النــووي
والكيميــائي والبيولــوجي ،فضـالا عــن أوجــا التقــدم الســريز يف تكنولوجيــا الفضــاا ا لكتــرون
واالتلــاالت ،الــيت تــوفر فوائــد وفرصــا كــب ة ،وإن كانــت أيضــا تزيــد احتمــاالت إســااة
استعماهلا من قبل ج ات فاعلة من ع الدول.
 - 3٥ولوحل أن نينـا نقلـا يف القـدرات املؤسسـية املالئمـة للنظـر يف املخـارر الناشـ ة يف
الفضاا ا لكترون اليت هتدد األمن البيولـوجي ومعاجلتـ ا .وال مكـن إرـال آليـة األمـني العـام
إال ععد حدو نيمجوم مزعوم .وتفتقر اتفاقية األسلحة البيولوجيـة إىل نيي ـة للتحقـق والتنفيـذ،
عاستثناا وحدة دعم تنفيذية صغ ة يف جني  .وعاألمكان أن يسـتفاد مـن املـؤمتر االستعرا ـي
للدول األ رراف يف االتفاقية علـفتا فرصـة لبـدا املناقشـة عشـرن الت ديـد احملتمـل الـذي تشـكلا
العالقة عني ا رنياب والفضاا ا لكترون علو األمن البيولوجي.
 - 36ومثة مسرلة حمددة تستحق املزيد من الدراسة ونيي احلاجة إىل تقد املساعدة يف ـال
عناا القدرات ،وال سيما إىل البلدان الناميـة ،يف التلـدي للت ديـدات ا لكترونيـة الـيت تتعـرض
هلا اهلياكل األساسية احليوية ،وال سيما تلك املتللة عاملواد الكيميائية والبيولوجيـة وا شـعاعية
والنوويـة .وينبغـي إنشــاا آليـات لتبــادل املعلومـات وأفضــل املمارسـات .وتشــكل اجل ـود الــيت
يبذهلا اجملتمز الدويل الرامية إىل تعزيز األمن النووي منوذجا لذلك.
 - 37قدم اجمللس ال توصيات التالية إىل األمني العام
إدراكا من اجمللس ألميـة إيـاد مزيـد مـن الف ـم وا درا للخبـر احملتمـل
(أ)
مـن قيــام ا رنيــاعيني عاســتخدام الوســائل ا لكترونيــة حــدا قتــل وتــدم وفو ــو علــو
نبا مماثل ملا حيدثا استخدام األسلحة الكيميائية والبيولوجيـة وا شـعاعية والنوويـة ،رأ
اجمللس أن األمني العام قد ير عم يف استخدام البيانات اليت يـديل هبـا لتسـلي :الضـوا علـو
نيذه املسرلة ،مبـا يف ذلـك رـالل املناقشـة العامـة الـيت سـتعقد يف الـدورة احلاديـة والسـبعني
للمجمعيــة العامــة ،ويف رســالتا إىل املــؤمتر االستعرا ــي للــدول األرــراف يف اتفاقيــة حظــر
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استحدا وإنتاج وختزين األسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسـينية ،وتـدم تلـك
األسلحة  ،الذي سيعقد يف تشرين الثان/نوفمت.
(ب) وأوصــو اجمللــس عــرن يظــل مو ــوع العالقــة علــو جــدول أعمالــا للســنة
املقبلة ،علو األقل .واقترح اجمللس ،عا افة إىل زيادة استكشـاف تعقيـدات نيـذه املسـرلة
عكامل ا ،يقترح أن يركز عم لا علـو مسـرلتني حمـددتني اسـتنادا إىل ةديـد اثـنني مـن أربـر
الت ديدات ،وما:
’‘1

ربر اهلمجمات ا لكترونية الـيت مكـن أن يشـن ا ا رنيـاعيون علـو املرافـق
النووية

’‘2

الدور احملتمل للفضاا ا لكترون يف هتديد األمن البيولوجي.

ولكي يركز اجمللس نبا عملا يف العام املقبـ ل ،اقتـرح إعـادة تسـمية املو ـوع كمـا يلـي
’ احتمــال قيــام ا رنيــاعيني عاســتخدام الوســائل ا لكترونيــة لت ديــد األمــن النــووي واألمــن
البيولوجي ‘.

ثالثا -

لس أمناا مع د األمم املتحدة لبحو نزع السالح
 - 38أعــرب اجمللــس عــن ارتياحــا إذ رأ أن احلالــة الــيت يواج ــا املع ــد قــد ةســنت منــذ
التقرير األر  .وعلو مد السنة املا ية ،وعفضل اجل ود اليت عذهلا املع د ،واجمللـس ،واملمثـل
الســامي لشــؤون نــزع الســالح ،والــدول األعضــاا ،إحــراز تقــدم نيــام .فبفضــل نيــذا اجل ــد
التعاون ،جرت تسوية العديد من املشاكل اليت ظل املع د يواج ا منذ فترة رويلة .وقـد عـرز
املع د ععد فترة رويلة من األزمات أقو كيانا وأكثر استقرارا.
 - 39لقد ةققت حلول ،وحد ةسن ملمومل عالنسبة إىل مجيز املسائل اليت سُـل :علي ـا
الضوا يف تقريـر العـام املا ـي .وجنـح املع ـد يف عمليـة االنتقـال إىل نظـام أوموجـا ،ونيـو اين
راســـع يف صـــميم العمليـــات ا داريـــة واملاليـــة لومـــم املتحـــدة وممتثـــل هلـــا .وقـــد رُللـــت
االحتياريــات الالزمــة البالغــة مليــون دوالر لتغبيــة التزامــات قائمــة تتعلــق عاالمتثــال ملتبلبــات
املعاي احملاسبية الدولية للقباع العام ،ونيو ما يكفل ،من  ،متكني املع د من الوفاا عالتزاماتـا
التعاقدية.
 - 40أثبت صندو االستقرار ،ونيو صندو لرأمل املال الدائر أنشئ يف عـام ( 201٥انظـر
 ،A/70/186الفقــرة  )40فائدتــا ،إذ يتــيح للمشــاريز معاجلــة املســائل املتلــلة عالســيولة والتــدفق
النقــدي علــو املــد القلـ  .وملــا كانــت االحتياريــات املخللــة لتغبيــة االلتزامــات تُحفــل
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مبعزل عن صندو االستقرار ،فيمكن توف التمويل الكامل مبا يقرب مـن  300 000دوالر،
ك علــو علــوو نيــذا
عــدال مــن  1مليــون دوالر ،حســم التقــديرات األصــلية .واللــندو موشـ ى
اهلــدف .وســيقوم اجمللــس دوريــا عاســتعراض حمجــم اللــندو وإذا لــزم األمــر تقــد توصـيات
عشرن زيادة املبل املست دف لللندو .
 - 41وعالنسبة إىل املسائل املتعلقة عاملوارد البشرية ،فقد أعرب اجمللس عـن ارتياحـا إذ الحـل
أن مسرلة عقود العمل ع القياسية اليت كانت متـنح سـاعقا لـبعض املـوظفني قـد ُحلكـت .فمجميـز
املوظفني يعملون مبوجم عقود امتثاالا لسياسة املوارد البشرية لومم املتحدة.
 - 42وكرر لس األمناا ا عراب عن ترييـده للتوصـيات اللـادرة عـن تقيـيم االحتياجـات
املؤسسية املستقلة الذي أجـري يف كـانون الثـان/ينـاير ( 201٥انظـر  ،A/70/186الفقـرة .)44
وعلو وجا املو  ،أعرز اجمللس التوصية عرن يتـرل اهليكـل املؤسسـي األساسـية مـن مخـس
وظائ  ،ونيو حد أدىن ع قاعـل للتخفـيض .ويف نيـذا اللـدد ،رحـم اجمللـس عإنشـاا وظيفـة
رئيس قسم البحو يف عام  ،201٥ونيو ما سيزيد يف تعزيز تلميم البحو ونزانيت ا.
 - 43ويف مــا يتعلــق عاملســائل املاليــة ،الحــل اجمللــس مــز االرتيــاح أن التمويــل املخلــص
ألنشبة املشاريز ال يزال يف ازدياد .ونيذا مؤشر علو القيمة اليت يضفي ا املمولون علو جـودة
عمل املع د وعلو استعدادنيم لالستثمار فيا.
 - 44وعلــو الــرعم مــن أن فتــرة األزمــة اين قــد انقضـت ،فــإن املســرلة املتبقيــة الــيت تواجــا
املع د ،نيي كي يعاا الفمجوة املتنامية عني الدعم املؤسسي (عـ املخلـص) ودعـم املشـاريز
(املخلص) .ونيذه ليست مسرلة جديدة فقد ظلت تالحق املع د منذ ترسيسا قبل أكثـر مـن
 3٥عامــا .عـ أن الفمجــوة عــني التمويــل املخلــص والتمويــل عـ املخلــص أصــبحت ،كمــا
ذكـر يف التقــارير الســاعقة ،أمــرا عـ حمتمــل .وسـلّم اجمللــس عــاجل ود الــيت تبــذهلا مــديرة املع ــد
لتعب ـة املــوارد ،ولكنــا أشــار أيضــا إىل أن عي ــة التمويــل عـ مواتيــة للتمويــل املؤسســي .ولــد
اجل ات املاقة ميل تفضيلي راسع قو أنشبة التمويل ،ال قو العناصـر اهليكليـة الـيت تـدعم ا.
واجمللس يشمجز املديرة واملوظفني علو مواصـلة ج ـودنيم الراميـة إىل زيـادة التمويـل املؤسسـي
عوصفا عنلرا واحدا من موعة تداع مستدامة للدعم املؤسسي.
 - 4٥وعلو مد عدة سنوات ،كـان مـن شـرن خمبـ :املع ـد اللـارم السـترداد التكـالي
عالنسبة إىل املشاريز أن عزز املركز املـايل للمع ـد عاسـترداده التكـالي املباشـرة وعـ املباشـرة
يف مجيز األنشبة .عيد أن املاقني أشاروا عو وح إىل أن املع د قد عل سـق النفقـات العامـة
للمشاريز ،وأي زيادة في ا سيحول دون احللول علو املزيد من التمويل.
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 - 46والحل اجمللس مز االرتياح توقز أن ةد  ،ععـد اختـاذ قـرار اجلمعيـة العامـة 70ا69
مبناسبة الذكر السنوية امامسة والثالثني للمع د ،زيـادة ملـرة واحـدة يف ا عانـة املقدمـة مـن
امليزانية العادية لفترة السنتني  .2019-2018وكرر اجمللس توصيتا الساعقة عـرن يتـرل احلـد
األدىن لل يكل املؤسسي للمع د من مخـس وظـائ (انظـر  ،A/70/186الفقـرة  ،)44والتوصـية
عــرن تغبــي ا عانــة التكــالي املؤسســية جلميــز مــوظفي املع ــد عغيــة كفالــة االســتدامة التشــغيلية
للمع د واستقاللا (الفقرة .)39
 - 47وتبلّز اجمللس إىل تقييم البرف الثالث املستقل للمع د ،الذي سيمجر يف أوائـل عـام
 ،2018يليــا تقريــر األمــني العــام .ويتوقــز اجمللــس أن يســاعد تــوافر نييكــل متــويلي ومنــوذج
تشــغيلي مســتدامني ومســتقرين للمع ــد ،الــوارد ذكرمــا يف تقريــر األمــني العــام ،علــو معاجلــة
احلاجة إىل زيادة ا عانة املقدمة من امليزانية العادية أيضا.
 - 48ومــن أجــل معاجلــة نيــذا الفمجــوة القدمــة واملتناميــة عــني التمويــل املخلــص للمشــاريز
واألمــوال ع ـ املخللــة املقدمــة مليزانيــة العمليــات املؤسســية ،كــرر اجمللــس توصــيتا الســاعقة
عزيادة ا عانة املقدمة إىل املع د علو أسـامل مسـتمر كـي يتحقـق ا رـار املؤسسـي الضـروري
لــدعم تنميــة أنشــبة املشــاريز ،وإدارهتــا ،وتنفيــذنيا ،وتقــد التقــارير عشــر ا ،وتقييم ــا وفقــا
للقواعد وا جرااات املعمول هبا يف األمم املتحدة.

راععا  -األعمال املقبلة
 - 49تبــادل أعضــاا اجمللــس وج ــات النظــر عشــرن عــدد مــن املوا ــيز املقتــرح مناقشــت ا يف
دورتيــا لعــام  .2016ومــن اجملــاالت احملتملــة لوعمــال املقبلــة مواصــلة النظــر يف احتمــاالت
اســتخدام ا رنيــاعيني وســائل إلكترونيــة لت ديــد األمــن النــووي واألمــن البيولــوجي وتــرث
التكنولوجيات الناش ة علو األمن الـدويل واسـتعراض واسـتكمال دراسـة األمـم املتحـدة لعـام
 2002عشــرن التثقيـ يف ــال نــزع الســالح وعــدم االنتشــار ) ،(A/57/124مبـا يف ذلــك دور
منظمات اجملتمز املدن.

رامسا  -امالصة
 - ٥0يف دورتيــا املعقــودتني يف عــام  ،2016ارتــتم اجمللــس مداوالتــا املعقــودة عشــرن البنــود
الثالثة املدرجة يف جدول أعمالا ،ونيـي التحـديات الـيت تواجـا معانيـدة عـدم انتشـار األسـلحة
النوويــة وعمليــة استعرا ــ ا ،مــز التركيــز علــفة راصــة علــو الشــر األوســ :الــدرومل
املستفادة من العمليات عـ التاععـة لومـم املتحـدة والعمليـات ا قليميـة والعالقـة عـني التنميـة
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املستدامة واألمـن وةديـد األسـلحة والعالقـة الناشـ ة عـني الت ديـدات الكيميائيـة والبيولوجيـة
وا شعاعية والنووية ،وأمن الفضـاا ا لكتـرون وا رنيـاب .وقـدم موعـةا مـن التوصـيات إىل
األمني العام عشرن كل عند من نيذه البنود .وعلفتا لس أمنـاا مع ـد األمـم املتحـدة لبحـو
نزع السالح ،استعرض اجمللس األنشبة البحثية للمع د.
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املرفق
أعضاا اجمللس االستشاري ملسائل نزع السالح
ميلي كاعاي و أنتون (الرئيسة)
أستاذة مساعدة ورئيسة مركز الدراسات األمنية ع التقليدية
كلية مل .راجاراتنام للدراسات الدولية
جامعة نانيان التكنولوجية ،سنغافورة
وائل األسد
سف
رئيس ععثة جامعة الدول العرعية يف فيينا
تشوي سون  -جو
سف
وزارة الشؤون امارجية والتمجارة
روت ديامينت
أستاذة جامعية للعالقات الدولية
جامعة توركواتو دي تيلال
فالدم دروعنيا
سف
ممثل دائم
املمثل الدائم جلم ورية كوريا لد األمم املتحدة
نيويور
تريفور فينديل
زميل رئيسي
كلية العلوم االجتماعية والسياسية
كلية ايداب
جامعة ميلبورن
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أنيتا إ .فرييد
نائم رئيسي مساعد
مكتم ةديد األسلحة والتحقق واالمتثال
وزارة امارجية
فو كون
سف لشؤون نزع السالح
نائــم املمثــل الــدائم للبعثــة الدائمــة جلم وريــة اللــني الشــعبية لــد مكتــم األمــم املتحــدة يف
جني وسائر املنظمات الدولية يف سويسرا
فيسنيت عاريدو ريبويدو
أستاذ العالقات الدولية والدراسات األمنية ،جامعة امللك روان كارلومل
مدير مع د الشؤون الدولية والسياسة امارجية
كميل عراند
مدير
مؤسسة البحو االستراتيمجية
عرفيز نيودهبو
أستاذ جامعي
قسم الفيزياا
جامعة قائدي عزام
إيبو نياتشفول
أستاذ جامعي
الدراسات األفريقية
جامعة وين احلكومية
إخنتسيتسي أوتش
سف متمجول
وزارة امارجية يف فرنسا
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فالدم أ .أورلوف
مدير مركز االجتانيات العاملية واملنظمات الدولية
األكادمية الدعلوماسية
وزارة الشؤون امارجية لالةاد الروسي
فريدري تانر
سف  ،مستشار أقدم
مكتم األمني العام
منظمة األمن والتعاون يف أوروعا
جارمو ساريفا (عضو كم منلبا)
مدير مع د األمم املتحدة لبحو نزع السالح
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