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الرئيس (تكلم ابإلنكليزية) :أُعلِن افتتاح جلسة مؤمتر نزع السالح  .1515أصحاب السعادة،
ستكرس اجللسة العامة يف هذا الصباح للبند  2من جدول
أيها املندوبون املوقرون ،مثلما سبق اإلعالنَّ ،
األعمااال ،نمناار اااارب النوويااة ،ااا يف سل ا اياار املسااائن ساع الصاالةن .وسنسااتمر الس ا عماار
زنيا  ،ماان املغاارب ،والسا توباارع رن غابريلسااي ماان هولناادا ،والسا رن هوانااغ ماان فرنسااا ،والساايد
ويل ريد وان من معهد األمم املتحدة لبحوث نازع الساالح .وبعاد العارويت الاد سايقدمها أعقاا حلقاة
النقاش ،أعتزم فتح ابب املناقشة ألجن تناول املوضوع األساسي جللسة اليوم .ويف حال تغب وفاد مان
الوفا ااود يف اإلدت بتعليقا اااع يف را ااا نت غا ا ت ا ااي ،ف ننا ااا سا اانتحول اإلرا ااات غا ا الر ا ااي .ويف تا ااام
مناقشااتنا ،س ا فتح الباااب أمااام الوفااود لتناااول أ مسااائن أ اارو ترغااب يف أتطااا .وأود ا ن أن أعطااي
الكلمة ألول عقو يف فريق املناقشة ،الس عمر زني  ،املمثن الدائم للمغرب.
السيييز يبييير (املغاارب) (تكلاام ابل رنسااية) :شااكرا ج ازيال ،ساايد ال ارئيس .ا ااح ب أن أباادأ
ابلتعب عن شكر ل على اتحة ال رصة ب ولزمالئي ،الس غابريلسي ممثان هولنادا والسا هواناغ
ممث اان فرنس ااا ،جان ااب الس اايد وان م اان معه ااد األم اام املتح اادة لبح ااوث ن اازع الس ااالح ،لنق ا ِادم س ا هامنا
املتواضاار يف مناقشااة البنااد  2ماان جاادول األعمااال ،أ مناار اااارب النوويااة ،ااا يف سل ا اياار املسااائن
اوع س أ يااة با ة
ساع الصاالة .وتساااعد هااذق املناقشااة امل ياادة واملثا ة لالهتمااام علااى زردة فهمنااا ملوضا ن
مدتج يف جدول أعمالنا ،وتتيح لنا اتست ادة من العمن الذ قامت به اهليئاة ال رعياة  2يف عاام 2018
َ
بقيادة الس غابريلسي .وليس يف نيد مطلقا أن أ ت ي بطارح موق ناا الاورن مان هاذا املوضاوع اهلاام
بن ين أعتزم ررح نقاط يف صميم املوضوع للنظر فيها بقصد ثرا مناقشاتنا.
الساايد الارئيس ،نااه لغاان عاان البيااان أن البشارية قااد ابتُلياات اباا رب راوال اتتاهااا  -باان منااذ
فجاار الاازمن .بيااد أن بااوت ب ا ا قااد ر ارأ علااى ربيعااة العملياااع العسااكرية منااذ عااام  ،1945لدتجااة أن
مسااتقبلنا صااات منهااا يف طاار .فالبش ارية اليااوم تواجااه طدياادا غ ا مساابوّ جاارا مرا مااة ا نام هائاان ماان
ِ
وسباّ التسلح .ولو قاُدت للسسااانع املوجاودة أن تُساتددم يف ساياّ حارب ا و ،ماا
األجهزة النووية
لس ااو اا ااس أو بس اابب تص اارف غ ا مس ااؤول ،ف ا ن م اان ش ا أا أن تبي ااد البش ارية ع اان بك اارة أبيه ااا .وهل ااذا
الساابب نشااارر الارأ َ أولئا الااذين يعتقاادون أنااه لاان يكااون بااة منتصاار يف حااال نشااوب حاارب نوويااة.
ولاايس يف امااتالس األساالحة النوويااة وغ هااا ماان أساالحة الاادمات الشااامن ،حسااب تأينااا ،ضاامان لألماان.
وعا ااالوة علا ااى سلا ا  ،لا اايس متاحا ااا لبلا اادان أ ا اارو ااصا ااول علا ااى ها ااذا القا اامان املزعا ااوم .فحيا ااازة ها ااذق
األساالحة ،يف الواقاار ،ت إكاان ت أن تزيااد ماان طاار اتنتشااات النااوو  ،وماان ة طاار اااارب النوويااة.
ملاسا ،سن ،ت ينبغي لبلدان أ رو ،يف عاملنا املتعدد األقطاب ،أن تطماح ااصاول ،وأقتابس العبااتة
التالية ،على نالقمان املطلق لألمنن اخلاص هبا؟
الي ااوم ،ت ت ازال ااال ااة فيم ااا يتعل ااق ابس ااتددام األس االحة النووي ااة ط ا ة ومقلق ااة بوج ااه اااص،
بساابب التصااعيد املؤسااف يف التااوتراع اجلغرافيااة السياسااية العامليااة والتدلااي عاان معاهاادة القاواع النوويااة
املتوسطة املدو .ويتقاافر هاذان العاامالن لايجعال عاملناا غا املساتقر أقان اساتقراتا وليحادا مان احتماال
متديد العمن ابملعاهدة اجلديدة لتد يض األسلحة اتسساتيجية قبن انققا مدة سررأا يف عام ،2021
يف وقت يتسم بتزايُد بروز مذاهب الردع النوو وبتكاثر البياانع الاد تادب هباا الادول اااائزة لألسالحة
النووية لإلعالن عن طط متقدمة لتحديث قدتاطا يف جمال األسلحة النووية .وتغم سل لاه ،نرحاب
ابسااتئناف ادااادأع مااؤ را ب ا الااوترع املتحاادة األمريكيااة واتباااد الروسااي يف جنيااف ،وابلتعليقاااع
املشاجعة الاد أد هبا ا ،يف هاذق القاعااة ابلاذاع يف  30متوز/يوليااه  ،2019زميلُناا الروسااي الاذ أفاااد ن
تبادتع لوجهاع النظر هامة و جيابية قد جرع مؤ را ب البلدين.
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الساايد ال ارئيس ،يف ضااو مااا تقاادم ،يقاار علااى عاااتق استماار الاادوب واجااب سياسااي وأ القااي
يتمثاان يف ضاامان عاادم اسااتددام األساالحة النوويااة أباادا ماارة أ اارو أو ،بعباااتة أ اارو ،يف ضاامان تقلياان
احتمال استددامها الص ر .وبقي ُقنا هذا اهلدف تهن بقدتتنا على سر اجلماود ااااب النااجم عان
تنازع تصوتاتنا هلذق املس لة ومواق ناا منهاا ،وابإلبادا عان اتسااع املديلاة ابعتمااد ُأاة مساتدامة ومتوازناة
ُ
ومبتكرة .وينبغي أن تتسم هذق النهة ابلس يز أ ثر على ما يوحدان وعلى ما جيمعنا من بدرع وعلى
جهودان املتقافرة إلحراز تقدم عملي وواقعي من الل تن يذ اسساتيجية تدتجيية تشامن مباادتاع تر از
علااى بقيااق األهااداف العمليااة والتن يذيااة الااد ماان ش ا أا أن متكننااا ماان املقااي قا دما حنااو بقيااق هاادفنا
اتسساتيجي املتمثن يف بقيق عامل أأْمن ،نال من األسلحة النووية.
ويف ضو ما سلف من القول ،يبادو واضاحا لناا أناه ت إكان فصان منار حادوث حارب نووياة
عاان البنااود األ اارو املدتجااة يف جاادول أعمااال م اؤمتران ،حااف و ن ااان النظاار فيهااا قااد بلااغ ماان النقااة
مستورع متباينة .لذل  ،ف ننا نرو أن مان امل ياد اتبااع أاة أأان وأعام يف تنااول هاذا البناد ،ألن هاذق
املسائن لَّها تستدعي املناقشة واملعاجلة يف ضو عالقة بعقها ابلبعض ا ار .ويف ساس الصادد ،جياب
ِ
ِ
أن يبقى نزع السالح النوو على تأس أولورع املاؤمتر ايعهاا ،اا يت اق مار املر از اخلااص الاذ ُمن َحاهُ
يف الوثيقة اخلتامية للدوتة اتستثنائية األو للجمعية العامة املكرساة لنازع الساالح .وهاذق قناعاة الغالبياة
العظمى من أعقاا املاؤمتر حساب ماا أدلاوا باه مان بيااانع وماا قطعاوق مان تعهاداع ،ان فايهم جمموعاة
الااا  21واألعقااا الاادائمون يف جملااس األماان .ويف اخلطاااب الااذ ألقاااق تئاايس اهوتيااة الصا الشااعبية،
الساايد ش ااي جينبينااغ ،أم ااام األماام املتح اادة هن ااا يف جنيااف يف ااانون الثاين/يناااير  ،2017ش اابه األس االحة
النووية بسيف داموقليس املسلَّط على عنق البشرية ،ودعا حظرها متهيدا إلزالتها يف أاية املطاف.
ويف سل الصدد ،ومر أين ت أود هنا الدفاع عن معاهدة حظر األسلحة النووية لعاام ،2017
أعتق ااد أن ساس الصا ا يُعتَا ا تعبا ا ا ع اان اعسافن ااا جم ااددا ابلعواق ااب الكاتثي ااة ال ااد جيره ااا عل ااى اإلنس ااانية
استددام األسلحة النووية وابملدارر املتعاظمة املرتبطة ابستددام القوة النووية عن رريق اخلط  ،أو حف
ُ
عم اادا .م ااا أن ااه يع ا ع اان ش ااعوت متزاي ااد ابإلحب اااط زا ع اادم الوف ااا ابتلتزام اااع األساس ااية بن اازع الس ااالح
الن ااوو  .وبطبيع ااة اا ااال ،ل اان ظع اان معاه اادة حظ اار األس االحة النووي ااة األس االح َة النووي ااة ت ااي ب ا عش ااية
وضاحاها ،ولكاان ماان شا أا أن تعطااي ز ااا جدياادا لباد م اوضاااع جامعااة يف ماؤمتران ألجاان وضاار صا
قانوين قائم على توافق ا تا يسر على الدول ااائزة لألسلحة النووية ما يسر على الدول غا اااائزة
هلااا .وسااتكون أيقااا طااوة فعليااة حنااو الوفااا ابتلتازام واصاالة امل اوضاااع تساان نيااة علااى التااداب ال عالااة
املتعلقة بنزع السالح النوو  ،وفق ما تنص عليه املادة السادسة من معاهادة عادم انتشاات األسالحة النووياة
وما أ دته حمكمة العدل الدولية مان جدياد يف فتواهاا بشا ن مشاروعية اساتددام دولاة ماا األسالح َة النووياة
يف نزاع مسلح .وتيثما يتحقق سل  ،من شا ن جهاود اااد مان املداارر أن تشاكن أتضاية مشاس ة ونقطاة
انطالّ للحوات ب الدول الد أيدع هذا املسات وب الدول غ املستعدة حالياا لادعم تلا اجلهاود .وماا
دعا ُام ااااد ماان املدااارر ت موقااف وساايط ابسااتطاعة الاادول ااااائزة لألساالحة النوويااة وحل ا هااا ا اااسق يف
انتظات الوفا ابلتزاماع نزع السالح النوو  .حنن تاجة ال عن ا ن .فاملدارر ب ة ،واخلطر حقيقاي.
وماا املباادتة العاملياة ملكافحاة اإلتهااب الناوو  ،الااد أرل َقتهاا ماا نعلام الاوترع املتحادة األمريكياة ،وماؤمتر
قمة األمن النوو سوو مثال من ين إكن اتسسشاد هبما يف مساعينا.
وعلى صعيد آ ر ،يشاكن نشاا مناارق جديادة الياة مان األسالحة النووياة تادب ا هاماا مان
ش نه أن يساعد يف بنا الثقة وتعزيز الش افية وأن ييسر يف الوقت ن سه بلوغ غايتنا املطلقة وهي بقيق
ع ااامل ااال م اان األس االحة النووي ااة .وال رص ااة س اااحنة ا ن إلع ااادة تو ي ااد أ ي ااة نش ااا منطق ااة الي ااة م اان
األساالحة النوويااة وماان اياار أساالحة الاادمات الشااامن األ اارو يف الشاارّ األوسااط ،وأ يااة ق ارات اجلمعيااة
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العامااة  ، 546/73الااذ عهاادع فيااه األم ا العااام لألماام املتحاادة بعقااد م اؤمتر لوضاار معاهاادة بش ا ن
نشا هذق املنطقة .وأود أن أغتنم هذق ال رصة ألدعو جمددا اير الدول تقدمي دعمها النشيط هلذا
املؤمتر واإلسهام يف جناحه.
السيد الرئيس ،أيها الزمال املوقرون ،ن وضر ص ملزم قانوان حيظار نتااج املاواد اتنشاطاتية
ألغ ارايت ص اانر األس االحة النووي ااة أو األجه اازة املت ج اارة النووي ااة األ اارو لَوس اايلة أ اارو م اان وس ااائن من اار
اارب النووية ،و نه لَوسيلة هامة .وقد ر ات الساطح عادة ا تالفااع يف الارأ بشا ن هاذق املسا لة
الل املناقشاع الد جرع يف اهليئة ال رعية  2يف دوتة عام  ،2018بيد أن بة ااعاا علاى وجاوب أن
تك ااون أ معاه اادة م اان ه ااذا القبي اان غ ا متييزي ااة ومتع ااددة األر اراف وقابل ااة للتحق ااق منه ااا ب عالي ااة عل ااى
الصعيد الدوب .ويتلدص تأينا املتواضر ،الذ تشارران رق األغلبية العظمى من أعقا مؤمتران ،يف أن
معاهاادة بظاار نتاااج امل اواد اتنشااطاتية ألغ ارايت صاانر األساالحة النوويااة جيااب ،أوت ،أن تسااهم سااهاما
عمليا يف بقيق اهلادف املازدوج املتمثلا يف عادم اتنتشاات ونازع الساالح الناووي  .وجياب ،أنياا ،أن
بقيق األمن غ املنقوص جلمير الدول بغية تعزيز أو زردة اتستقرات على مساتوو عساكر
تؤد
أدىن ،ماار مراعاااة حاجااة اياار الاادول .ايااة أمنهااا .ألثااا ،جيااب أن تكااون املعاهاادة عمليااة وملموسااة
اعى التطاوتاع املقبلاة وحياافَس مان ة علاى قيمتهاا الكاملاة ابعتباتهاا تادب ا
ومرنة ا فيه الك اية تيث تر َ
فعات يتصن بنزع السالح النوو وعدم اتنتشات النوو ووسيلة لبنا الثقة ب الدول ،معا يف آن .وقد
حان الوقت لإلشادة ا أجنزق فريق اخل ا التحق الرفير املستوو املعن إبعداد معاهادة لوقاف نتااج
امل اواد اتنش ااطاتية م اان عم اان ،وللت ااذ ش ااروع املعاه اادة بش ا ن سل ا املوض ااوع ال ااذ قدمت ااه فرنس ااا يف
نيسان/أبرين  ،2015والذ من ش نه أن يكون مسا ة م يدة وأساسا متينا ملزيد من العمن على وضر
ص ا ماان هااذا القبياان .وجيااب أت نتجاهاان ،يف تأيااي ،املنااا اجلغ ارايف  -سياسااي اااااب ،الااذ جيعلنااا
أ ثر وعيا من أ وقت مقى تاجتنا اتنتها من عملنا و توجيه هذق املناقشاع ابظااق اعتمااد
هذق املعاهدة.
الساايد الارئيس ،الاازمال املااوقرون ،ن الت اااويت يف ماؤمتر ناازع السااالح علااى صا عاااملي وملاازم
اادق يشااكالن
قاانوان وغا مشاروط بشا ن القاماانع األمنياة للاادول غا اااائزة لألساالحة النووياة ،واعتم ُ
عنصرا أساسيا سيكمن التداب األ ارو الرامياة اااد مان أ ياة األسالحة النووياة يف املاذاهب األمنياة
و طيئااة من ااا دوب م او ن
اع لتعزي ااز ناازع الس ااالح الن ااوو ومن اار نش ااوب حاارب نووي ااة .و ن ااه مل اان دواع ااي
اّ مؤمتر نزع الساالح يف التوصان توافاق يف ا تا بشا ن اعتمااد التقريار الاذ
األسف بال ش
ُ
أعدته اهليئة ال رعية  4العام املاضي عن هذا املوضوع .غ أن عادم اعتمااد التقريار ت يانقص حاال
املنجز ،الذ إكن أن يكون نقطة انطالّ ملناقشاع مقبلة تتناول هذا املوضوع.
من قيمة العمن َ
وعلى صعيد آ ار ،ومثلماا أشاات ماؤ را السايد زيرباو ،األما التن ياذ ملنظماة معاهادة ااظار
الش ااامن للتج اااتب النووي ااة ،جي اار ح اراز تق اادم مش ا ِاجر وُم اريت للغاي ااة يف التحق ااق م اان اتمتث ااال لتل ا
املعاهدة .ومر سل  ،ت يزال د ول املعاهدة حيز الن اس و ض ا الطابر العاملي عليها  -بتصديق اير
الدول عليها ،وليس فقط الدول املذ وتة يف املرفق  2منها  -ضروتي ملنر حدوث سباّ تسلح نوو .
وعلى ن س املنوال ،من املهم اتعساف ن احتمال حدوث سباّ تسلح يف ال قا اخلاتجي
يشكن طديدا ط ا للسالم واألمان الادولي  ،ومان هناا تنبار ضاروتة ا ااس مزياد مان التاداب مار أحك ِاام
ُّق مناسبة وفعالاة ألجان منار حادوث س ِ
بق ن
اباّ تسالح يف ال قاا اخلااتجي مميار جوانباه ،وهاي مسا لة
أصبحت لألسف موضر تكهناع وشواغن متجددة يف ا ونة األ ة .و جانب منر حدوث سباّ
تساالح يف ال قااا اخلاااتجي ،هناااس أيقااا حاجااة ملحااة لقاامان اتمتثااال الصاااتم للنظااام القااانوين القااائم
الذ حيكم استددام ال قا اخلاتجي ،وابلتاب ااد من التهديد املتزايد الذ تشاكله عساكرة ال قاا
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اخلاتجي ،ا فيها ا أت السلبية لتطوير ونشر منظوماع دفاعية مقادة للقذائف التسياتية والساعي
ااصول على تكنولوجياع عسكرية متقدمة إكن نشرها يف ال قا اخلاتجي ،وهي الد ت تزال تساهم
يف زردة ضعاف املنا الدوب امل قي تعزيز نزع السالح وتعزيز األمن الدوب.
الس اايد ال ارئيس ،بع ااد ه ااذا اتس ااتعرايت الع ااام ،أود أن أغت اانم ه ااذق ال رص ااة ،بع ااد سن ا  ،لك ااي
أع ااريت إبجي اااز ش ااديد وابلنياب ااة ع اان وف ااد ت يتن ااا لعم اان امل اؤمتر فيم ااا يتعل ااق ابااج ااة ح اراز تق اادم،
وت ساايما بش ا ن البنااد  .2ماان وجهااة نظ اران ،تعاازز ااالااة الراهنااة والتهديااداع ااقيقيااة ألمننااا اجلم اااعي
قناعتنا ن العمان التعااوين واملن َّساق واملشاسس مان جاناب استمار الادوب وح َادق الك يان ن يقادم حلاوت
مناسبة للتغلب على هذا التحد العاملي.
وحيث أن مؤمتر نزع السالح هو اد ن الوحيد مل اوضااع نازع الساالح ،فمان املهام أن ككناه
قدت ممكن من ال عالية .ويف هاذا الصادد ،يظان بارانمة العمان
من الوفا بوتيته الد ت غىن عنها
 و ْن مل يكاان غايااة يف حااد ساتااه  -الوساايلة الوحياادة املتاحااة للمقااي قاادما يف امل اوضاااع بشا ن اياارالشاواغن البالغااة األ يااة ،ااا فيهااا الش اواغن الااد ظاار مناقشااتها هااذا الصااباح .وأعتقااد أن ااجااة الااد
ررحتُهااا يف هااذا البيااان تبا متامااا لاايس ال ائاادة ماان بارانمة العماان فحسااب ،و كااا ضااروتة اعتمااادق علااى
وجه اتستعجال أيقا لكي نستجيب ب عالية أ لتحدرتنا املشس ة.
ووفقا لطبيعة االول التوفيقية ،وعلى الرغم من صاعوابع املناا ااااب ،جياب علاى اجلميار أن
يقدم بعض التنازتع من أجن بنا توافق ا تا والتوصن ات اّ بش ن برانمة عمن متوازن وشامن.
ن مشااروع ال ا انمة الااذ ت قاالتم بتقدإااه ،ساايد ال ارئيس ،هااو حاان وسااط مت اوازن هاااتة يسااتند
التقدم الذ أحرزق أسالفكم ،وتتجلى فيه ،قبن ن شي  ،ويف تأينا ،أولورع وشواغن ايار األراراف
بطريقااة متوازنااة ااا فيااه الك ايااة .ونااود أن نعاارب ماان جديااد عاان اسااتعدادان لالنقاامام توافااق ا تا
بش ن هذق املس لة .وضماان ل عالية عملنا وأوليته ومتثيله جلمير وجهاع النظر ،من املهم أيقا أن نعيد
فااتح ابب املناقشااة ،يف جااو ماان اهلاادو  ،ا ن
اال ماان التا ث اع السياسااية ،بشا ن زردة عاادد أعقااا املاؤمتر
وتوريد أساليب عمله ويف هذا الصدد ،أنمن أن نكون قد شهدان بعض العالماع الواعدة على مدو
األرم القليلة املاضية.
وس عيد قول ما قاله زميلي السيد عزيز ،املمثن الدائم لسر تنكا ،بصيغة أ رو ،نعتقد أناه
س اايكون م اان امل ي ااد وض اار ب ارامة تدتيبي ااة يف مي اادان ن اازع الس ااالح وع اادم اتنتش ااات .فعل ااى ال اارغم م اان أن
مكتب شؤون نزع السالح يقدم مسا ة ب ة من الل برانمة الزماتع التابر له ،نود أن نرو نطاّ
سلا الا انمة يتوساار ،ونااود علااى اخلصااوص أن ناراق متاحااا بلغاااع شااف .فهااو أداة هامااة ماان شا أا أن
تسااعدان علااى عقاد اتجتماعاااع ،وعلااى فهام بعقاانا الاابعض فهماا أفقاان ،وعلااى توحياد اياار البلاادان
الد ترغب يف اإلسهام يف هذا امليدان .ونشجر أيقا فرادو الادول علاى الشاروع يف تن ياذ بارامة مماثلاة
وعلى أن باذو حاذو اهلناد ،الاد تاوفر للدبلوماساي الشاباب  -ا ن فايهم أولئا القاادمون مان البلادان
النامية  -التدتيب يف موضوع هذا الصباح وهو منر حدوث سباّ تسلح نوو .
ساايد ال ارئيس ،نعتقااد أن جاادول أعمااال األم ا العااام ملس ا لة ناازع السااالح ،املعنااون ن م ا
مستقبلنا املشسس :طة لنزع الساالحن ،يشاكن ،يف ضاو التاداب العملياة الاد يقاعها ،مساا ة ن يساة
و ريطااة رريااق قيمااة إلقامااة ش ارا اع جدياادة وتعاااون أوثااق ب ا اتلااف عناصاار م اؤمتران واستماار املاادين
والقطاع اخلاص واجلهاع ال اعلة اهلامة األ رو .و ا أن الذ ا اتصطناعي وما يتيحه من تقدم علمي
وتكنول ااوجي ت ي ازاتن حيْ ا ِدأن ث ااوتة يف حياتن ااا ،وج ااب علين ااا أن نظ اان متيقظ ا وأن نع ا َاي أن اتبتك ااات
التكنولوجي يف ميدان التسلح قد يعريت أمن األجيال املقبلة للدطر ،وأنه يتع علينا أن نعطي املس لة
ما ااا تسا ااتوجب ما اان تا ااث .وبصا اارف النظا اار عا اان اسا ااتددام األنظما ااة اإللكسونيا ااة واألسا االحة السا ااي انية
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ومنظوماع األسلحة ال تا ة املستقلة استدداما بيثا من قبن اجلماعاع من غ الدول ،فا ن تطويرهاا
سباّ تسلح جديد من ش نه أن
لن يغ الطريقة الد ايت هبا ااروب فحسب ،بن نه قد يؤد
يزعزع اتستقرات.
الس اايد الا ارئيس ،ت يس ااعن أن أ ااتم لم ااد ه ااذق دون ع ااادة ي ااد التزامن ااا ب ق ااائن ااا اوات
اجلماعي والتعددية ،و إاننا ية املؤمتر ادوتية بوص ه اهليئة الت اوضية املتعددة األرراف الوحيدة املعنية
بنازع الساالح .واململكاة املغربياة ت تازال علاى وفااا ن ملوق هاا الاذ قواماه اتعتادال واتسااع األفاق واتلتازام
املستمر ،وهي على اساتعداد للعمان وللمساا ة يف ايار اجلهاود اهلادفاة التوصان توافاق يف ا تا
بش ن برانمة ن
عمن ويف اير املبادتاع الد من ش أا أن تعازز السالم واألمان الادولي  .واملغارب يشااتس
بطرائق شف يف عملياع نزع السالح وعدم اتنتشات .ولديه تقليد عرياق و ا ة غنياة يف هاذين اساال ،
يقعهما تهن شاتة هذا اد ن بغية تنشيط أعمال املؤمتر وترسيخ دوتق.
الرئيس (تكلم ابل رنسية) :أشكر ممثن املغرب على بيانه.

(تكلم ابإلنكليزية)
وأود ا ن أن أتحب ابلس توبرع رن غابريلسي ،املمثن الدائم هلولندا .ل الكلمة سيد .
الس يييز رالريلس ييي (هولن اادا) (تكل اام ابإلنكليزي ااة) :أش ااكرس ،س اايد ال ارئيس ،عل ااى دعوت ا
الكرإة ب لكي أتكلم يف حلقة النقاش اليوم .ويشرفن أن أ ارب مؤمتر نزع السالح بش ن البند  2من
جدول األعمال ،جانب زمالئي املوقرين وأصدقائي الطيب .
ان من دواعي سروت أن أنسق يف العام املاضي عمن اهليئة ال رعية  2بش ن ساع البند من
جاادول األعم ااال .وأعتق ااد أنن ااا عق اادان دوتاع موضااوعية ومثم اارة ،س ا بدأ بتلديص ااها ،اس ااتنادا تقري اار
عااام  2018الااذ اعتُمااد بتوافااق ا تا ويَا ِرد يف الوثيقااة  .CD/2139وبعااد سلا  ،سا عريت علاايكم بعااض
بناع أفكات بش ن العملية ،حف ما يتعلق منها ابملقي قدما يف عمن املؤمتر.
وانقشت اهليئة ال رعية  2البنود التالية :حظار نتااج املاواد اتنشاطاتية ألغارايت صانر األسالحة
النووية وغ ها من األجهزة املت جرة النووية ومسائن أ رو يف رات البند  2من جدول األعمال ،نمنار
اااارب النووي ااة ،ااا يف سل ا اياار املس ااائن ساع الصاالةن ،م اار الس يااز عل ااى ااااد م اان املدااارر النووي ااة
واساتع الد من املمكن جناز املزيد من العمن فيها.
وفيما يتعلاق سا لة حظار نتااج املاواد اتنشاطاتية ألغارايت صانر األسالحة النووياة وغ هاا مان
األجهاازة املت جاارة النوويااة ،عُقاادع مناقشاااع تناولاات التعاااتيف والنطاااّ والتحقااق والستيباااع املؤسسااية.
وأُبااديت تعليقاااع عامااة وُ رساات جلسااة واحاادة للنظاار يف ا اااس تااداب فعالااة ،وماان التهااا دوت وفائاادة
تداب الش افية وبنا الثقة .وت زان يف جلسات علاى النطااّ والتحقاق ،حياث تحظناا وجاود ا تالفااع
عميقة يف ا تا بش ن تل املسائن .وقد ات قنا ابل عن على بعض القواسام املشاس ة ساع الطاابر العاام
أو أعدان يدها ،وهي أن املعاهدة ينبغي أن تكون غ متييزية ومتعددة األرراف وقابلة للتحقق منهاا
دوليا وبصوتة فعالة وينبغي أن تسهم عمليا يف بقيق هديف عادم اتنتشاات ونازع الساالح الناووي  ،مار
مراعا اااة ال قا اارة (50ب) ما اان الوثيقا ااة اخلتاميا ااة للا اادوتة اتسا ااتثنائية األو للجمعيا ااة العاما ااة املكرسا ااة لنا اازع
السااالح وينبغااي أن ت قااي بقيااق أماان غا منقااوص جلمياار الاادول بغيااة تعزيااز أو زردة الثباااع يف
مستوو أدىن من املدزوانع العسكرية ،مر مراعاة حاجة الدول ايعها .اية أمنها.
أعادان
6

وات قن ااا ااذل عل ااى بع ااض األفك ااات املش ااس ة فيم ااا يتعل ااق ابلتع اااتيف والستيب اااع املؤسس ااية أو
ياادها ،علاى الاارغم ماان اإلعاراب أيقااا عاان آتا متبايناة يف هااذق املسااائن .ومان املسااائن األ ثاار
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أتة للجدل  -أو بعباتة أ رو ،الد انت ا تا بش أا متباينة تباينا شديدا  -مس لةُ نطاّ املعاهدة.
وتحظن ااا أن بع ااض الوف ااود أص اارع عل ااى أن ااه ينبغ ااي أن تر ا از املعاه اادة حصا ارا عل ااى حظ اار نت اااج املا اواد
اتنشطاتية يف املستقبن .ويف هذا الصدد ،متت اإلشاتة تقرير شانون والوتياة الاواتدة فياه .ونظارا
أن تل الوتية ت تزال األساس األصوب واألصلح إلجرا م اوضاع يف املؤمتر بش ن معاهدة مان هاذا
القبين ،ف ن هذق الوفود جادلت ابلقول نه ت حاجة وتية جديدة .بينما أبدع وفاود أ ارو مروناة
أ ا يف هااذا الشا ن ،فر اازع علااى التمييااز با اتلااف فئاااع املداازوانع اااليااة ماان املاواد اتنشااطاتية،
وجادلات ناه إكاان دتاج بعاض هاذق ال ئاااع ضامن أحكااام املعاهادة .وحساب تأ هااذق الوفاود ،تاارس
تقرير شانون والوتية الواتدة فيه هامشا افيا من الغمويت البناا بشا ن ماا سا انات املدازوانع تاد ُ ن
أم ت ضمن نطاّ املعاهدة .ومر سل  ،شددع وفود أ رو علاى أناه ينبغاي أن يشامن نطااّ املعاهادة
ماا أُنااتة مان املاواد اتنشاطاتية يف املاضااي وماا ساايُنتَة منهاا يف املسااتقبن ألغارايت صاانر األسالحة النوويااة
واألجهاازة املت جاارة النوويااة األ اارو .فبالنساابة لاابعض الوفااود ،ت ي ازال تقرياار شااانون والوتيااة ال اواتدة فيااه
يشكالن أساس امل اوضاع ألأما ت يستثنييان املدازوانع املوجاودة ،يف حا أعربات وفاود أ ارو عان
تأ م اااد ق أن تقرياار شااانون والوتيااة الاواتدة فيااه مل يعااودا م ياادين وت صاااا لالسااتناد ليهمااا ساااس
للعمن املوضوعي يف هذا الش ن .وجارع مناقشااع بشا ن التصانيف الاوظي ي للماواد اتنشاطاتية وعادم
بوين مساتها ،وبشا ن مسا لة عمليااع النقان أو اتقتناا الدولياة ،ومساا ة املعاهادة يف بقياق أهاداف
عدم اتنتشات ونزع السالح.
وبا ااة مسا ا لة أ ا اارو اسا ااتحقت مناقشا ااة متعمقا ااة بسا اابب التعقيا ااداع التقنيا ااة ،وها ااي التحقا ااق.
ونوقشاات ُأاة بقا ناق اتل ااة ،مثاان اتباااع أااة مر از وأااة شااامن وأااة َه ِجا  .وانقشاات الوفااود َمان ِمان
الاادول ينبغااي أن يكااون حمااوت متطلباااع التحقااق ،حيااث أن العديااد ماان الاادول لااديها ابل عاان منش ا ع
حممية ابلتزاماع قانونية قائمة ،وت سيما اتلتزامااع املنصاوص عليهاا يف معاهادة عادم انتشاات األسالحة
النووية .ونوقشت أيقا مس لة معاجلة شواغن الدول فيما يتعلق ابملعلوماع ااساسة يف سياّ التحقق،
و ذل نوع عملياع الت تيش ،وجمموعة أدواع التحقق ،واهليئة الد ينبغي تكلي ها ابلتحقق .ونوقشت
أيقا مس لة معرفة ما هي األعمال التقنية والعلمية األ رو الد ت يزال يتع القيام هبا يف هذا امليدان.
وفيما يتعلق س لة اااد مان ااارر األسالحة النووياة ،أوجاز با مان معهاد لينغنادال ،وهاو
ضاه مناقشااة بيناات
املعهااد اهلولنااد للعالقاااع الدوليااة ،عااددا ماان ياااتاع السياسااة العامااة ،وأعقباات عر َ
فيهاا الوفاود مواق هاا الورنياة .ونوقشات مساائن مان قبيان ماا سا اان الاردع الناوو قاد ع اا علياه الازمن،
ومدو أ ية اتستقرات أو التوازن اتسساتيجي ،واااجة ض ا الطابر املتعدد األراراف علاى تاداب
ااد من املدارر.
وفيم ااا يتعل ااق ابس اااتع ال ااد إك اان أن يُن َج از فيه ااا املزي ااد م اان العم اان املتعل ااق ابمل اواد اتنش ااطاتية،
شااددع الوفااود علااى قيمااة هااذا العماان وقاادمت عااددا ماان اتقساحاااع يف هااذا الصاادد ،ااا فيهااا اقساحاااع
تتعل ااق ابجلوان ااب التقني ااة والعلمي ااة ،وابلنط اااّ والتعا اتيف والتحق ااق والستيب اااع القانوني ااة واملؤسس ااية ،وت ااداب
الش افية وبنا الثقة .وات قت الوفود أيقا على أن املؤمتر يرحب واصلة مناقشة ااد من املدارر النووية.
وهبذا أ تتم امللدص الذ وضعتُه للمناقشاع الد جرع يف اهليئة ال رعية  2يف العام املاضي.

الساايد ال ارئيس ،زمالئااي األعازا  ،ابلنظاار مااا ينتظاار امل اؤمتر يف املسااتقبن ،ا ح اوا ب أوت أن
أتطرّ ما حثتنا اجلمعية العامة على القيام به .فالقرات  ،65/73الذ ا ذته اللجنة األو يف دوتطاا
متر على أن يدتس تقرير فريق اخل ا التحق ملعاهدة وقف نتااج املاواد اتنشاطاتية
األ ة ،حيث املؤ َ
الرفياار املسااتوو الااذ تقااودق ناادا هاااتة واملوضااوع بتوافااق ا تا  ،بكاملااه .ويتقاامن هااذا التقرياار نقائمااة
انتقائيااةن م ياادة جاادا دتلااف عناصاار املعاهاادة ،دون املساااس نتيجااة تتعلااق سااائن مثاان النطاااّ
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واهلدف .ن جوهر التقرير ،حف و ن مل حيس هنا يف املؤمتر بتوافق امن يف ا تا  ،قد يسااعدان ثا ا يف
مداوتتنا ،وقد ساعدان ابل عن ضمنا ،حيث شهدان وفودا تستند ليه يف مدا الطا الورنية.
وبينما ننتظر اإلتادة السياسية لبد امل اوضاع بش ن معاهدة ،إكن جناز ناملزيد مان العمانن
ملعاجلة بعض املسائن املعلقة .وغن عن البيان أن هذا العمن ليس شررا مسبقا لبد امل اوضاع .وترو
هولناادا والعديااد ماان البلاادان األ اارو أن امل اوضاااع ينبغااي أن تباادأ اليااوم وإكاان أن تباادأ اليااوم ،ألن مااا
يسمى ناملزيد من العمنن إكن تناوله جز من تل امل اوضاع .وقد قُدمت بعض اتقساحاع بش ن
ارع آن ا ااا .غا ا أن تقريا اار فريا ااق اخلا ا ا
ربيعا ااة ها ااذا ناملزيا ااد ما اان العما اانن يف اهليئا ااة ال رعيا ااة  ،2ما ااا س ا ا ُ
التحق الرفير املستوو املعن عاهدة وقف نتاج املواد اتنشطاتية يتقمن أيقا توصاية م صالة ْن
نيقطلر زيد مان عمان اخلا ا  ،اا يف سلا يف ماؤمتر نازع الساالح ،مان أجان (أ) ت صاين ي ياة عمان
اتل ااف ُأ اة التحق ااق يف املماتس ااة العملي ااة (ب) تقي اايم ا أت املستب ااة عل ااى امل اواتد واملرتبط ااة ابس ااتددام
ِ
اتلف العناصر ادتمن دتاجها يف معاهدة مان.
وما مزية القيام هبذا املسمى ناملزيد من العمنن بش ن املواد اتنشاطاتية يف تلا األثناا ؟ أوت،
القيام هبذا املزيد من العمن يبن الثقة :فكلما نوقشت املسائن ابلت صين ،لما فُهمت على حنو أفقن.
أنيااا ،جاارد طااي مس ا لة الوتيااة للشااروع يف امل اوضاااع ،يؤَمان أن يكااون ماان السااهن نساابيا اتت اااّ
على سبين للمقي قدما ،حيث ن اير اخلياتاع قد فُصلت ونوقشت يف وقت سابق .وألثا ،يقمن
بقااا َ دبلوماسايِي ناازع السااالح علااى علاام ااا يسااتجد يف هااذا املوضااوع .وهلااذا الساابب ،أود أن أقااول ن
مس لة املواد اتنشطاتية تستحق اهتماما اصا يف رات هيئة فرعية مستقلة أو فريق عامن مستقن اتبر
للما اؤمتر ،قا ااد يُنشا ا يف العا ااام املقبا اان .وقا ااد حا ااددان أساسا ااا نواجبنا ااا املنا اازبن ،أ وضا اار قائما ا ناة ابملسا ااائن
املوضوعية الد تقتقي مزيدا من الت صاين .ماا أنناا تاجاة وسايلة ومنتادو للقياام باذل أ هيئاة
فرعياة اتبعاة للماؤمتر .فا ْن مل نتنااول هاذق املسا لة هناا ،قاد يتساا ل الابعض عماا سا اان إكان تناوهلااا يف
مك ااان آ ا اار .وس اايكون ما اان ادا ا زن أن نا اارو سلا ا حي اادث ،ألن ما اان شا ا ن معاها اادة بظ اار نتا اااج املا اواد
اتنشطاتية ألغرايت صنر األسلحة النووية أو األجهازة املت جارة النووياة األ ارو أن تشاكن طاوة ابلغاة
متر
األ ية ابظاق بلوغ هدفنا اجلمااعي املتمثان يف بقياق عاامل اال مان األسالحة النووياة .وقاد أنشا املاؤ ُ
للت اويت على صكوس متعاددة األراراف مان هاذا القبيان ،ولاذل أتطلار اضاطالع هاذق اهليئاة هباذا
العمن يف العام القادم.
اليرئيس (تكلام ابإلنكليزياة) :أشااكر السا
ا ن للس رن هوانغ ،املمثن الدائم ل رنسا.

غابرييلساي علاى بيانااه ومساا اته .أعطاي الكلمااة

اارب ااة
السيييز اناب ي (فرنسااا) (تكلاام ابل رنسااية) :شااكرا ،ساايد ال ارئيس ،علااى دعااو
املؤمتر بش ن مس لة ساع أولوية ابلنسبة لبلد  ،أت وهي معاهدة حظر نتاج املواد اتنشطاتية ألغرايت
ص نر األسلحة النووية .نه ملن دواعي سروت البالغ أن أ ون بينكم وأن أساهم يف هاذق املناقشاة اهلاماة
جانااب س ا املغاارب وس ا هولناادا ومعهااد األماام املتحاادة لبحااوث ناازع السااالح .ن بلااد  ،مااا
تعلم ااون ،ه ااو الدول ااة الوحي اادة اا ااائزة لألس االحة النووي ااة ال ااد فكك اات مراف َقه ااا إلنت اااج امل اواد اتنش ااطاتية
(البلوتوني ااوم واليوتاني ااوم) ألغ ارايت ص اانر األس االحة النووي ااة .ت أتي ااد أن أثق اان عل اايكم ابلت اص ااين التقني ااة،
لكنن س غتنم هذق ال رصة ألرلعكم على ظربة بلد يف ت كي تل املرافق.
وينبغي ب أن أبدأ ابلقول ن أول أهم قرات ا ذق بلد يف تسعيناع القرن املاضي ،ان ،ما
تعلمون ،يتعلق ابلتجاتب النووية الد مت وق ُهاا يف عاام  .1996وفاوت صادوت سلا القارات ،وقعات فرنساا
معاهادة ااظار الشاامن للتجااتب النووياة وصادقت عليهااا .ونتيجاة لاذل  ،قارت بلاد أن ي كا  ،علااى
ال وت وبصوتة ت تجعة فيها ،املوقار الاذ انات ظار فياه ظااتب األسالحة النووياة .وقاد فعان سلا يف
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عااام  ، 1997وت ت ازال فرنسااا حااف يومنااا هااذا الدولااة الوحياادة ااااائزة لألساالحة النوويااة الااد ا ااذع هااذا
اإلجرا  .أما أين أهم قرات ا ذق بلد يف تسعيناع القرن املاضاي ،والاذ اساتكمن القارات األول ،فهاو
قرات وقف نتاج املواد اتنشطاتية ،أ البلوتونيوم واليوتانيوم العاب التدصيب ،ألغرايت صنر األسلحة.
ونتيجااة لااذل  ،ودون بطااا  ،قاارت بلااد ت كي ا املرافااق ساع الصاالة .وماارة أ اارو ،تكااون فرنسااا هااي
الدول ااة الوحي اادة ال ااد فعل اات سلا ا  .ويف لت ااا اا ااالت  ،أعق ااب القا ار َات السياس ااي ف ااوتا تص ا ُّارف ملم ااوس
ت تجعااة فيااه يتسااق ماار الاانهة التاادتجيي يف مقاتبااة ناازع السااالح النااوو  ،وهااو أااة معااروف علااى نطاااّ
واسر وأة نشجعه ربقا تلتزاماتنا وجب املادة السادسة من معاهدة عدم انتشات األسلحة النووية.
و ما تعلمون ،يناصر بلد ما يسمى بدأ ات ت ا الصاتم ،القائم على اعتباتاع اسساتيجية
وسياسية وعسكرية واقتصادية شف ،وقد أدو سل أيقا دوتا ابتزا وت يزال يشاكن جاز ا ت يتجازأ مان
سياسة الردع النوو ال رنسية .وعليه ،حيت س بلد بسسانته يف أدىن مستوو ممكن ا يت ق مر السياّ
اتس اساتيجي ،تطبيق ااا هل ااذا املب اادأ ،ومل يش اااتس ق ااط يف س ااباّ التس االح .ويس ااتند حج اام السس ااانة النووي ااة
ال رنس ااية ( 300تأس ح اارال) ت مس ااتوو السس اااانع األ اارو يف اي اار أحن ااا الع ااامل و ك ااا يس ااتند
تقييمنا للسياّ اتسساتيجي .وحنن ِمن ةَّ نرفض مبدأ اسساتيجية القوة املقادة الرامية تدم قدتاع
العدو النووية.
وأنتقن ا ن اااديث عان الت كيا ال علا ي للمرافاق .ناا نناتة اليوتانياوم العااب التدصايب
يف موقاار بي ا تع يف واد الاارون يف جنااوب فرنسااا .ويت ا لف املوقاار ماان أتباار حمطاااع تتاايح التدصاايب
التاادتجيي لليوتانيااوم .وقااد باادأان ت كيكااه يف عااام  1996إبزالااة امل اواد اتنشااطاتية املشااعة ،وتنظيااف مرفااق
نتاج ساادس فلوتياد اليوتانياوم الاذ اان يُساتددم يف عملياة التدصايب ،وت كيا املعاداع وتادم ها،
و داتة الن ااارع الااد تلوثاات ابليوتانيااوم ،وتنظيااف اجلاادتان واألتضااياع .وقااد نُ ااذع املرحلااة األو ماان
الت كيا  ،الااد طاادف عااداد املوقاار لت كيكااه ،با عااامي  1996و .2002وباادأع املرحلااة الثانيااة -
املرحلة الصناعية  -يف عاام  2002وا تملات ،ضامن امليزانياة ويف الوقات ادادد ،يف عاام  .2010وبلغات
تكل ة العملياع  670مليون يوتو.
و ان يتم نتاج البلوتونيوم العااب التدصايب ابساتددام ثالثاة م ااعالع ( G1و G2و )G3يف
موقاار مااات ول ،علااى بعااد  40يلااومسا ماان بيا تع .وباادأ الت كيا إبزالااة اياار املاواد النوويااة (جممعاااع
الوقود واملصادت الرئيسية للنشاط اإلشعاعي) من النوو يف امل اعالع ،وت كي وتدم معاداع املراقباة
والت يااد ،و داتة الن ااارع (وت ساايما املاواد املشااعة) ،وأ ا ا ،تنظيااف اجلاادتان واألتضااياع واياار أج ازا
املبىن األ رو .وبعد استكمال هذق املرحلة األو يف عام  ،1996وهاي مرحلاة ألات أيقاا زالاة الوقاود
املستهلَ وت كي أنظمة اإلمداد ابلوقاود والاتحكم فياه وت يادق ،تساىن الاد ول قاعاة امل اعان دون
.ايااة .ومت ،حااف ا ن ،نتاااج  20 000راان ماان الن ااارع ااالل عملياااع الت كيا  ،نُقاان معظمهااا
صممت صيصا لذل  .وقد أُغلقت امل اعالع بصوتة دائمة يف عام  1996و قر حاليا
مواقر زي نن ُ
للرصد .وبلغت ل ة العملياع  650مليون يوتو .وقد بلغ ت كي املصنر مرحلة ت تجعة فيها يف أاية
عام .2000
ويف اخلت ااام ،ن اارو أن ح اادو الط اارّ  -وم اان وجه ااة نظ اران ،أفق ا َان رريق ااة  -لق اامان الوق ااف
النهااائي إلنتاااج املاواد اتنشااطاتية ألغارايت صاانر األساالحة النوويااة هااي ت كيا املرافااق املسااتددمة لااذاس
الغريت .وهاذق هاي الطرياق الاد ا تاات بلاد أن إشاي فيهاا .وعاالوة علاى سلا  ،وابسام الشا افية ُظااق
استماار الاادوب ،أُجريَات زرتاع يف عااامي  2008و ،2009ويساارين أن أعلاان أن فرنسااا سااتنظم زرتة أ اارو
يقوم هبا أعقا مؤمتر نزع السالح يف الربر األول من عام  .2020وسوف نرسن الدعواع ليكم يف أواأا.
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وإكان تلداايص التجربااة ال رنسااية يف أتباار نقاااط :أوت ،نعتقااد أن الت كيا هااو اااان ال ااوت ،
تغم ل ته ،حيث بلاغ اااب اساتثماتاع بلاد عشارة مليااتاع ياوتو أنياا ،نعتقاد أناه جياب أن يكاون
الت كي طوة ت تجعاة فيهاا وأن يساهم ساهاما حقيقياا وحماددا يف تن ياذ املاادة السادساة مان معاهادة
عاادم انتشااات األساالحة النوويااة ألثااا ،نعلااق أ يااة ب ا ة علااى ش ا افية عمليااة الت كي ا وأ ا ا ،أود أن
أشدد على أننا ا تسبنا اخل ة وروتان قدتاع يف جمال الت كي ستعود ابل ائدة على استمر الدوب.
الساايد ال ارئيس ،أود أن أش ا  ،بعااد سن ا  ،نقطااة أ ا ة بش ا ن أ يااة معاهاادة بظاار نتاااج
املا اواد اتنش ااطاتية ألغا ارايت ص اانر األسا االحة النووي ااة .وس تص اار حا ااد م ااا ،ألنا اان أعتق ااد أن زميلا ااي
اهلولند قد تطرّ النقاط الرئيسية .ف ود أن أبدد أتبعة م اهيم ارئة .أول هذق امل ااهيم ،حساب
تأيي ،هو ال كارة الاد تقاول ن مثان هاذق املعاهادة مل يعاد لاه حمان مان اإلعاراب يف وقتناا اااضار .ويارو
اس شااي أ ثار ماان وضاار صا دوب حيظار نتاااج املاواد اتنشااطاتية ألغارايت
بلاد أن ت حاجااة أما َّ
صاانر األساالحة النوويااة ،وهااو  -مثلمااا قااال سا هولناادا  -مااا أبرزتااه اجلمعيااة العامااة لألماام املتحاادة يف
جانب مؤمتراع استعرايت تن يذ معاهدة عدم اتنتشاات الثالثاة املعقاودة يف أعاوام 1995
عام ، 1993
و 2000و .2010وبنا عليه ،ت يزال هلذا املوضوع حمنٌّ من اإلعراب يف وقتنا اااضر.
ويااتلدص امل هااوم اخلااار الثاااين يف أن معاهاادة بظاار نتاااج امل اواد اتنشااطاتية ألغ ارايت صاانر
األس االحة النووي ااة ل اان تس ااهم يف ن اازع الس ااالح الن ااوو  ،وم اان ةَّ ينبغ ااي لن ااا أن نع ا اهتمامن ااا ف ااوتا ألم ااوت
أ اارو .وابلنس اابة لبل ااد  ،ت إك اان أل ص ا ق ااانوين آ اار أن حي اان حم اان ه ااذق املعاه اادة يف ظ اان املن ااا
الس ااائد الي ااوم .وبعب اااتة أدّ ،م اان ش ا ن ص ا ه ااذا ،يق اار ح اادا أقص ااى للمد اازوانع ااالي ااة م اان امل اواد
اتددم يف صاانر األساالحة النوويااة ،أن يقيااد أائيااا تطااوير السساااانع املوجااودة.
اتنشااطاتية الااد إكاان تُسا َ
ومن ة ،سيمكننا مثن ساس الص من حراز تقادم واقعاي وفعاال يف تن ياذ املاادة السادساة مان معاهادة
عدم انتشات األسلحة النووياة ،دون تعاريض اتساتقرات اإلقليماي والادوب للدطار وربقاا ملاا يقتقايه مبادأ
األمن غ املنقاوص للجميار .ويتمثان التحاد حقاا يف فاريت قياود فعالاة علاى التطاوير الناوعي والكماي
للسساانع النووية ،على حنو يكمن أحكام معاهدة ااظر الشامن للتجاتب النووية.
ويتلدص امل هوم اخلار الثالث ،من وجهة نظر  ،الذ ث ا ما يُطرح والاذ عتاه أحيااان
يف هذا اد ن ،يف أن العملياع الدبلوماسية حول معاهدة حظر نتااج املاواد اتنشاطاتية ألغارايت صانر
األسلحة النووية انت عدإة اجلدوو .وهذا ليس صحيحا ،وأعتقد أن س هولندا ان واضحا بش ن
ارز يف
هذق النقطة أيقا .ومن املهم ،بان ومان املهام جادا يف ااقيقاة ،اإلشااتة أن تقادما با ا قاد أُح َ
الس اانواع األ ا ا ة بشا ا ن نقا ااوج مش ااروع املعاها اادة ما اان الناحيا ااة التقني ااة ،مثلما ااا يتقا ااح ما اان املناقشا اااع
املست يقة الد أجراهاا فرياق اخلا ا ااكاومي وفرياق اخلا ا التحقا الرفيار املساتوو  -الاد أسا رع
عاان تقاااتير موضااوعية اعتُماادع بتوافااق ا تا يف عااامي  2015و - 2018وعاان اهليئااة ال رعيااة مل اؤمتر ناازع
العام املاضي.
السالح الد نظرع يف هذق املس لة َ

وأ ا ا ،ي ااتلدص امل ه ااوم اخل ااار الراب اار ،س اايد ال ارئيس ،ال ااذ أ ع ااه ث ا ا ،يف أن الوثيق ااة
 CD/1299ووتيااة شااانون الاواتدة فيهااا تعيقااان امل اوضاااع بشا ن معاهاادةن بظاار نتاااج املاواد اتنشااطاتية
ألغرايت صنر األسلحة النووية عان املقاي قادما .وأعتقاد أن هاذا غا صاحيح وأناه ينبغاي لناا بادت مان
سل أن نست يد من هاذا الاز م وأن نعتا وتياة شاانون سُ ارا ملاا نبذلاه مان جهاود يف سابين تيسا باد
امل اوضاااع يف م اؤمتر ناازع السااالح ،دون بطااا  ،وفقااا لقواعااد توافااق ا تا وعلااى أساااس تل ا الوثيقااة.
وبش ن هذق النقطة ،ا حوا ب أن أوضح سو فهم واحد :وتية شانون ليست عقبة أماام امل اوضااع،
و كا هي سُ ر ملؤمتران .فهي ترسي األسس الالزماة إلنشاا معاهادة مقبلاة حياث تعا عان تناوع املواقاف
املدتل ة دون أن ظعن ِمن تالقيها شررا مسبقا للم اوضاع .وهي ،هلذا السبب ،تشكن حاليا أساسا
10

GE.20-01425

CD/PV.1515

صااا للت اويت على معاهدة ،وأتو ،سيد الرئيس ،أناه سا ناا نرياد الت ااويت مان جدياد علاى وتيا ة
ألجان وضاار صا آ ار ماان هااذا القبيان ،ف ننااا لر ااا  -أو حاف بااال شا  -توصالنا ن ااس النتيجااة.
واب تصااات ،لاان يكااون ناازع السااالح النااوو ممكن ااا دون اعتماااد معاهاادة بظاار نتاااج امل اواد اتنش ااطاتية
ألغرايت صنر األسلحة النووياة ،فهاذا اتعتمااد طاوة أساساية ت باُد منهاا ابظااق بقياق ها دفنا املشاسس
املتمثن يف جعن عامل اليا من األسلحة النووية.
الرئيس (تكلم ابل رنسية) :أشكر س

فرنسا على بيانه ومسا ته.

(تكلم ابإلنكليزية)
أود ا ن أن أتحا ااب ابلسا اايد ويل ريا ااد وان ،الباحا ااث يف أسا االحة الا اادمات الشا ااامن وغ ها ااا ما اان
األسلحة اتسساتيجية ،من معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح .ت قَّن.
السيز وان (معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح) (تكلم ابإلنكليزية) :أشكرس ،سايد
الرئيس ،على دعو إللقا لمة أمام مؤمتر نزع السالح بش ن البند  2من جدول األعمال .و نن أقدت
هاذق ال رصاة تقاديرا با ا .وأود أن أساتهن لماد ابإلشااتة عمان املعهاد بشا ن البعاد اجلنسااين ونازع
الس ااالح .ن املعه ااد ج ااز م اان الش اابكة الدولي ااة ألنص ااات ونص ا اع املس اااواة ب ا اجلنس ا  ،وه ااو ملت اازم
ابملساواة ب اجلنس والتنوع يف جمال بديد األسلحة ونزع السالح .ونعلام أن جمموعاةَ التا ث يف جماال
نزع السالح التابعة للشبكة الدولية ألنصات ونص اع املساواة ب اجلنسا قاد وزع يف وقات ساابق مان
هااذا العااام جمموعااة ماان املاواتد علااى ت سااا املاؤمتر ،وهااي متاحااة علااى املوقاار الشاابكي للمعهااد .وتتقاامن
اقساحا اااع عمليا ااة بش ا ا ن جعا اان اتجتماعا اااع املتعا ااددة األر ا اراف أأا اان وأ ثا اار اسا ااتجابة لالعتبا اااتاع
اجلنسانية ،ونوصي ن تنظروا فيها.
وسااتتناول تعليقااا اليااوم جمااات آ اار ماان جماااتع عماان املعهااد ،وهااو موضااوع ااااد ماان اااارر
األسلحة النووية .ف ي ا ونة األ ة ،تزايد اتهتمام ب كرة ااد مان طار اساتددام األسالحة النووياة،
عن قصد أو عن غ قصد .وفيما يلي مالحظتان أوليتان بش ن هذا امل هوم :إكن أن يشمن ااد من
املدااارر رائ ااة واسااعة ماان األنشااطة ،منهااا ا اااس طاواع لتحسا أماان وسااالمة األساالحة النوويااة بغيااة
التقلين من طر وقوع ااوادث وتقلين مكانية سو التقدير يف األزماع ومنر اإلتهاابي مان ااصاول
علاى ماواد نووياة .وسايبقى طار اساتددام األساالحة النووياة مااثال ماا دامات األسالحة النووياة موجااودة،
وعليااه يكااون التاادب األقصااى للحااد ماان املدااارر هااو الااتدلص منهااا .وماان املؤ ااد أن م هااوم ااااد ماان
املد ااارر ل اايس جدي اادا .فق ااد ا ُّ اذع ت ااداب يف س ااياّ اا اارب الب اااتدة ب ا ال ااوترع املتح اادة األمريكي ااة
واتباد السوفيا  ،وا ُّ ذع تداب لبنا الثقة ب اهلند واب ستان على مدو العقود القليلة املاضية.
غا أننااا ننظاار بطريقااة أ ثاار منهجيااة ووضا وحا يف هااذا املوضااوع ،الااذ زاد ز ااه يف الساانواع
القليلة املاضية ،يف األمم املتحدة و اتجهاا .ويف عاام  ،2016أصادتع اجلمعياة العاماة قاراتا بشا نه .وقاد
اام املاض ااي ،م ااا س اار السا ا  .ون ااوقش أيق ااا يف هيئ ااة ن اازع السا ااالح ،ويف دوتاع
ن ااوقش يف املا اؤمتر الع ا َ
اسااتعرايت معاهاادة عاادم انتشااات األساالحة النوويااة ،ويف جاادول أعمااال األم ا العااام لناازع السااالح ،ويف
حوات ن
اع جرع ب األعقا اخلمسة الدائم يف جملس األمن ،ويف مباادتاع حديثاة العهاد مثان مباادتة
الااوترع املتحاادة لتهيئااة البيئااة املواتيااة لناازع السااالح النااوو  ،ويف اجتماااع سااتو هومل الااوزات املعاان بناازع
السالح النوو  ،ومعاهدة عدم اتنتشاات .ويُنظار اااد مان املداارر علاى أناه مان اسااتع املمكناة،
يف بيئة نووية حم وفة ابملدارر ،للتعاون على بنا الثقة واألمانة و وسيلة للمقي قدما .ومر سل  ،وتغم
توافاق ا تا الواساار النطاااّ بشا ن أ ياة ااااد ماان طاار اتسااتددام وقيمتاه ،يطاارح هااذا املوضااوع بعااض
التحدرع ،س تناول أتبعة منها ا ن.
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يتمثاان التحااد األول يف أن هناااس نظاارة غ ا متجااردة ملااا يشا ِ
اكن طا َار اتسااتددام ،وماان ةَّ
تص ااوتاع اتل ااة مل ااا ه ااو مناس ااب م اان ت ااداب اا ااد م اان املد ااارر .فق ااد تك ااون الت ااداب ال ااد ق اار ث ا ا
للمناقشة ،مثن اتلتزاماع بعادم الباد ابتساتددام و لغاا حالاة الت هاب ،طاواع واضاحة ابظااق اااد
ما اان املدا ااارر ابلنسا اابة للا اابعض ،ولكنها ااا لا اف ابلنسا اابة للا اابعض ا ا اار آأتا علا ااى مصا ااداقية الا ااردع أو
اتستقرات اتسساتيجي وقد تتيح مكانية اتستددام يف ظروف أ رو.
أم ااا التح ااد الث اااين فيتمث اان يف أن اخلط اار متح اارس ودائ اام التغ ا ُّ  .وت َأد َّل عل ااى سل ا م اان أن
ث اع التطوتاع التكنولوجية على املدارر النووية مل تُب َّ بعد .ولِمواضاير مثان الاذ ا اتصاطناعي يف
القيا ااادة والسا اايطرة ،وزردة دما اااج األصا ااول ال قا ااائية يف نظا اام اإلنا ااذات املبكا اار ،والتطا ااوتاع اااصا االة يف
القذائف األسرع من الصوع ،جوانب غ معروفة ظعان مان الصاعوبة كاان جارا َ تقييمااع املداارر،
انهي عن برام ات اقاع بش ن التداب املناسبة للحد من املدارر.
ويتمثن التحد الثالث املسابط يف أن اخلطر اتلف اب تالف الزمان واملكان .ومن املؤ د أن
اخلطر النوو مس لة عاملية ،ابلنظر العواقب ادتملاة تساتددام األسالحة النووياة ولطبيعاة العالقااع
املسابطااة .ويف الوقاات ن سااه ،يارتبط اخلطاار أيقااا ابجلوانااب السااياقية ،ااا فيهااا اخلصااائص النوويااة للاادول
والبيئاااع األمنيااة املباشاارة .وبنااا علااى سل ا  ،ت يكااون ااااد ماان املدااارر مسااعى قاااس واحااد يناسااب
اجلمير.
أما التحد الرابر ،املرتبط ممير التحدرع األ رو ،فيتمثن يف أن هناس ما يقيِاد املمكنااع
يف ض ااو ااق ااائق السياس ااية .واملقص ااود ابلطبيع ااة الذاتي ااة للمد ااارر أن بع ااض الت ااداب ل اان يك ااون ق ااابال
للتطبي ااق بك اان بس ااارة .ويف أاي ااة األم اار ،يُسسش ااد يف وض اار تص ااوتاع املد ااارر ابملنظ ااوتاع واألول ااورع
والثقافاع اتسساتيجية الورنية.
و قراتا هباذق املساائن وااقاائق والتحادرع ،يساعى املعهاد عاادة صاياغة اااد مان املداارر
علااى حنااو أ ماان وأ ثاار منهجيااة .وقااد باادأ مسااات عملنااا يف ااانون األول/ديساام  2018بتحديااد ثالثااة
أهداف هي :تسم ريطة للحالة الراهنة لألفكات واألنشطة يف جمال ااد من املدارر وبديد جمموعاة
م اان الوس ااائن ملعاجل ااة اتل ااف عناص اار اخلط اار ،ااا فيه ااا تل ا املرتبط ااة ابلتكنولوجي اااع اجلدي اادة وتق اادمي
اتجليَها دعمااا للح ااد م اان املدااارر .وق ااد تبادلن ااا النت ااائة
مقسحاااع ملموس ااة لل اادول ااي تنظ اار فيه ااا وتس ا ْ
األولية من عملنا يف تسم اخلريطة وبديد النطاّ يف منشوت صادت يف نيساان/أبرين  2019بعناوان ناااد
من املدارر النووية :حالة األفكاتن وهو متاح على املوقر الشبكي للمعهد .ووجدان أن من امل ياد جادا
ظمير األفكات العديدة الد عُرضت ،وتحظناا أن تاداب ومقسحااع اااد مان املداارر متيان معاجلاة
جوانب معينة من املدارر ،وهو أمر م هوم ،بيد أن هناس ميال أيقا النظر فيها عزل عن غ ها.
وماار سل ا  ،م اان امل اارجح أن تكااون مش اااتير اا ااد م اان املد ااارر مسابطااة ع ا أن اواع اتل ااة م اان
الت ااداب  .فعل ااى س اابين املث ااال ،س اسافق اتلتزام اااع السياس ااية أنش ااطة اس اساتيجية وتن يذي ااة عل ااى اتل ااف
املستورع  -الورنياة منهاا والثنائياة واملتعاددة األراراف  -حساب اتقتقاا  .وقاد شاعران أنناا ،بادت مان
البد بتداب أو مقسحاع فردياة ،حنتااج تغيا املعادلاة :فاااد ال عاال مان املداارر يتطلاب أوت فهام
املساتاع الد إكن أن يتم اتستددام النوو ع ها .وأنمان أن نبا املصاادت والظاروف األساساية الاد
ب اارس مس اااتاع ط اار اتس ااتددام .ة س اانبحث الس اابن ال ااد إكنن ااا م اان الهل ااا معاجل ااة تل ا املص ااادت
والظروف جموعاع من التداب والعناصر املدتل ة و ِ
املتعاضدة .وهبذق الطريقة ،سنحد من مكانية أن
تؤ هذق املساتاع باتها ،وسننقص من عددها ،فنقلن بذل املدارر عموما.
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ويف حزيران/يونيااه  ،2019أصاادت املعهااد راااتا للتحلياان بشا ن ااااد ماان املدااارر النوويااة حياادد
ابتامساع أولية بغية مزيد مان الدتاساة .ويف سلا املنشاوت ،وضاعنا رااتا حاددان فياه أتبعاة مان مسااتاع
اتسااتددام العامااة .املسااات األول هااو اتسااتددام العقائااد  ،أ اتسااتددام النااوو مااا هااو مب ا َّ يف
السياساع املعلنة ،مر الساماح بقادت مان الغماويت يف تلا السياسااع .واملساات الثااين هاو اتساتددام
التصعيد  ،أ اتستددام املارتبط بتاوتر أو نازاع مساتمر أو د اال أسالحة نووياة يف أوقااع األزمااع.
واملس ااات الثال ااث ه ااو اتس ااتددام غ ا امل ا سون ب ااه ،أ أن ااه اس ااتددام غ ا اض اار للج ازا اع ،ااا فيه ااا
اس ااتددام اجله اااع ال اعل ااة املاتق ااة دا اان دول ااة م اان ال اادول أو م اان قِب اان جه اااع فاعل ااة م اان غ ا ال اادول
ادولااة أو اخلااام .أمااا املسااات الراباار فهااو اتسااتددام
واسااتددام األجهاازة النوويااة امل قااودة أو املسااروقة أو َّ
العرضي ،وهو استددام مرتبط ابخلط  ،ا يف سل األعطال التقنية واخلط البشر .
َ

وينبغي أن نالحس أناه ت يُقصاد هباذق ال ئااع أن تكاون جامعاة مانعاة وت أن يساتبعد بعقاها
ا ر فكث ا ما تتغذو الظروف الكامنة على بعقها البعض وتكون هلا آأت ت اعلية وواسعة النطاّ.
وابلنس اابة ملعه ااد األم اام املتح اادة لبح ااوث ن اازع الس ااالح ،ش ااكلت ه ااذق املس اااتاع األتبع ااة نقط ااة انط ااالّ
للنقاش ،اا فياه مناقشاة أاة عاام للتعامان مار ان مساات .ويشاكن اإلراات الاواتد يف هاذق الوتقاة أساساا
لتحلين السياّ ،الذ سيجريه املعهد بعد سل  .وتتلدص طتنا يف العمن مار اتلاف اخلا ا ادليا
واإلقليميا ويف اتر ااالع عل ااى وجه اااع نظ اارهم هب اادف تبي ااان اس اااتع ال ااد إك اان أن بظ ااى ابهتم ااام
مشااسس ألجاان ا اسهااا أساسااا للعماان املشااسس .ونتطلاار اإلسااهام يف املناقشاااع الااد جاارع يف ماؤمتر
اس ااتعرايت معاه اادة ع اادم اتنتش ااات لع ااام  ،2020تغا اام أن العم اان س اايتجاوز سلا ا بكثا ا ألن اا ااد ما اان
املدارر مس لة أ من سل .
وا حوا ب أن أ تتم بياين بتناول بعض الشواغن واتنتقاداع الد أُعرب عنها بش ن موضوع
ااا ااد ما اان املدا ااارر النوويا ااة ،وابلا اارد علا ااى ها ااذق الشا اواغن واتنتقا اااداع .فاتنتقا اااد األول ها ااو أن طا اار
استددام األسلحة النووية مبالغ فيه .وحنن كين النظر املدارر دالة على اتحتماال والعواقاب.
فاسااتددام السااالح النااوو حاادث ضااعيف اتحتمااال ولكنااه شااديد العواقااب ،وابلتاااب ت ت ازال ااااررق
ب ة .صحيح أن ما وقر من حوادث مل يس ر عن أ ت ج منذ عام  ،1945ولكان ت إكنناا غ اال
هااذا اتحتمااال .وتاادل اا اوادث الااد ُتفعاات عنهااا الس ارية علااى أن ااااس ااان حلي نااا نوعااا مااا ،وحااف
سا انت داتة السالح النوو املتحلية بروح املسؤولية ت سر متاما عادم اساتددام الساالح الناوو مناذ
عااام  ، 1945ف ننااا ت نازال تاجااة بااديث تلا اإلداتة لكااي تسااتجيب لألوضاااع اجلدياادة وللحقااائق
التكنولوجية.
وم اان الش اواغن ال ااد ث ا ا م ااا تُط اارح أن اا ااد م اان املد ااارر غ ا ممك اان بس اابب البيئ ااة اجلغرافي ااة
السياسية .ومن املؤ د أننا نواجه ظروفا صعبة ،ولكن ت تزال هناس تغبة مشس ة يف منر ااوادث ،ومنر
اتستددام بغ سن ،ومنر اتستددام النااجم عان ساو التقادير أو ساو ال هام .وقاد ناوقش هاذا األمار
يف ااوات ب األعقا اخلمسة الدائم يف جملس األمن ،وهو يعكس م هوم جمموعة السبعة للحد من
املدااارر اتساساتيجية والتااداب الااد ا ااذع ااالل اااارب الباااتدة .وماان العالماااع اإلجيابيااة علااى سلا
يال قدت ب من اتهتمام لتعزيز الت اهم ،ا يف سل يف األشكال الد انقشتها للتو ويف املؤمتر.
وقااد يتمثاان شاااغن آ اار يف أن ااااد ماان املدااارر مس ا لة عامليااة لدتجااة أأااا تتجاااوز أ أااة
س ا ااياقي أو قليم ا ااي .وأود أن أق ا ااول ن الس ي ا ااز اإلقليم ا ااي والس ي ا ااز الع ا اااملي ت يس ا ااتبعد أح ا ااد ا ا ا اار
ابلقروتة .وسيتطلب ااد مان املداارر أنشاطة علاى مساتورع متعاددة .فاملساائن النووياة ليسات عازل
عم ااا حوهل ااا ،ولكنه ااا تتطل ااب أ ااذ الظ ااروف األمني ااة يف س ااياقاع معين ااة بع ا اتعتب ااات .و نن ااا يف أاي ااة
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املطاف نتطلر
الظروف األمنية.

بديد التداب العملية واسدية واملالئمة من حيث السياّ للحد من املدارر يف تل

وأ ا ،يتمثن أحد الشواغن األساساية يف أن اااد مان املداارر هاو مساعى قاائم علاى الوضار
الراهن يصرفنا عن اهلدف األ املتمثن يف نزع السالح النوو  .وأود أن أقول نه ت إكان الساعي
اااد ماان املداارر دون أ ااذ مسا لة ناازع الساالح النااوو يف اتعتباات .وأ اارت القاول ن طاار اسااتددام
األساالحة النوويااة ساايظن قائمااا مااا داماات هااذق األساالحة موجااودة .والواقاار أن ااااد ماان املدااارر ياازداد
قيمة ،ابلنظر الصعوابع الد تواجه البيئة وقدتته على املساعدة يف عادة بنا الثقة ،مما يتيح التعاون
العملي واملشات ة املنتظمة بطريقة إكن أن تعزز وتيسر التقدم يف جمال نزع السالح.
الرئيس (تكلم ابإلنكليزية) :أشكر السيد فيل ريد فان على العريت الذ قدمه .لقد استمعنا
ا ن اير أعقا فرياق املناقشاة وناود أن نشاكرهم علاى عروضاهم ومساا اطم املدتوساة واملوضاوعية
جدا  .وا ن س فتح الباب للمندوب الذين يرغبون يف بدا تعليقاطم على عرويت أعقا حلقة النقاش
وعلى البند  2من جدول األعمال .وأُعطي الكلمة ا ن لس الوترع املتحدة األمريكية.
السيييز وو (الااوترع املتحاادة األمريكيااة) (تكلاام ابإلنكليزيااة) :شااكرا ساايد الارئيس .ا ااح
أوت أن أشكر أعقا حلقة النقاش على عروضهم الد أعتقاد أأاا انات م يادة جادا .سايد الارئيس،
ليست هذق املرة األو الد أتكلم فيهاا عان مساائن تتعلاق عاهادة لوقاف نتااج املاواد اتنشاطاتية ،مناذ
أن استكملت الوترع املتحدة استعراضها للمعاهدة املقسحة يف تبير عام .2018
وا ااح ب ن أس ِار ن هااذا اتسااتعرايت لااص أن الااوترع املتحاادة ت ت ازال تؤيااد بااد

امل اوضاع بش ن معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية ،شريطة أن قر امل اوضاع لتوافق ا تا وأن
تشاااتس فيه ااا اي اار ال اادول الرئيس ااية .و ااا معي اااتان يسااتوفيهما م اؤمتر ن اازع الس ااالح .والواق اار أن م اان أه اام
األسباب الد مكنت املؤمتر من بقيق النجاح يف املاضي على وجه التحديد أنه حم ن يعمن وفق هذين
الشرر  .فهذا يقمن متك اير الدول من .اية ااقوّ اايوية يف األمن القومي أثنا امل اوضااع.
وابلنظاار الطبيعااة ااساسااة للم اوضاااع املتعلقااة عاهاادة لوقااف نتاااج املاواد اتنشااطاتية ،يظاان ا اااس
الق اراتاع بن ااا عل ااى تواف ااق ا تا أم ارا أساس اايا أل عملي ااة .فه اان إك اان تك ارات ه ااذق الش ااروط يف أم ااا ن
أ رو؟ ت ا .وتغم ن ما قين ،ان ما أجنزانق من يقاع هائلة يف األسلحة النووية على مدو عقود
نتيجااة ملعاهااداع مت الت اااويت بش ا أا اااتج امل اؤمتر .ولكاان ماان اإلنصاااف اف اسايت أن ساالوس مثاان هااذا
الطريااق للتوصاان معاهاادة لوقااف نتاااج املاواد اتنشااطاتية ساايعن جلااوس عاادد أقاان بكثا ماان الاادول
حول راولة امل اوضاع.
سيد الرئيس ،ن وضر حد إلنتاج املواد اتنشطاتية بغريت استددامها يف األسالحة النووياة
ط ااوة أساس ااية حن ااو بقي ااق اهل اادف النه ااائي املتمث اان يف ع ااامل ااال م اان األس االحة النووي ااة ،وه ااو اهل اادف
الرئيسااي املتااو ى ماان معاهاادة لوقااف نتاااج املااواد اتنشااطاتية .مااا أن الت اااويت بش ا ن معاهاادة لوقااف
نتاااج امل اواد اتنشااطاتية يظاان عنص ارا تئيساايا يف جاادول األعمااال العاااملي لعاادم اتنتشااات وناازع السااالح.
وهلذق األسباب ،من املديب جدا لآلمال أن املؤمتر مل يتمكن على مدو سنواع عديدة من ا اس هاذق
اخلط ااوة ال ااد مت ااس اااج ااة ل يه ااا .وه ااذا ال ش اان يف ب ااد م اوض اااع بش ا ن معاه اادة لوق ااف نت اااج امل اواد
اتنشطاتية ليس بسبب عدم تغبتنا يف اداولاة .فقاد ضامت الاوترع املتحادة صاوطا صاوع جوقاة
تكاد تكون عاملية دعات الباد املبكار يف م اوضااع بشا ن معاهادة لوقاف نتااج املاواد اتنشاطاتية.
وق ااد ر اارح ع اادد م اان البل اادان ،ااا فيه ااا ال ااوترع املتح اادة ،حل ااوت الق ااة لكس اار اجلم ااود يف ب ااد ه ااذق
امل اوضاع ،الذ مقى عليه ا ن عقادان مان الازمن .وقاد اقاسح أيقاا ت ساا املاؤمتراع مشااتير بارامة
عمن تقمنت وتية للم اوضاع املتعلقة عاهدة لوقف نتااج املاواد اتنشاطاتية .وابإلضاافة سلا ،
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أنش ع اجلمعية العامة فريقا من اخل ا ااكومي معنيا إببرام معاهدة بظر استددام املواد اتنشاطاتية
ألغا ارايت صا اانر األسا االحة النوويا ااة أو األجه اازة املت جا اارة النوويا ااة األ ا اارو ،ة فري ااق ا ا ا بقا ا ر تفيا اار
املستوو معنيا إبعداد معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية .وقد أتست املناقشاع امل يدة ،ن مل تكان
حا ااة ،ال ااد داتع يف ر ااات ال اريق  ،أساس ااا هام ااا للم اوض اااع املتعلق ااة عاه اادة لوق ااف نت اااج امل اواد
اتنشااطاتية .وقااد تحبنااا أيقااا ابلس يااز يف العااام املاضااي علااى معاهاادة لوقااف نتاااج املاواد اتنشااطاتية يف
اهليئ ااة ال رعي ااة ال ااد ترأس ااها الس ا غابريلس ااي م اان هولن اادا ،و ااذل يف بي ااان أص اادتق األعق ااا اخلمس ااة
الدائمون يف جملس األمن االل دوتة اللجناة األو لعاام  2018يف نيوياوتس ،وأ ادان مان جدياد ييادان
للت اويت بش ن معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية ضمن رات مقبول لدو اجلمير.
غا أن امل اوضاااع الاادائرة يف امل اؤمتر بش ا ن معاهاادة لوقااف نتاااج امل اواد اتنشااطاتية مل تتقاادم،
تغم هذق اجلهاود ،بسابب اساتمرات معاتضاة بعاض البلادان .وت إكان أن يُعازو عادم حاراز تقادم بشا ن
معاهاادة لوقااف نتاااج امل اواد اتنشااطاتية عيااب مت صاان يف امل اؤمتر .باان ن عاادم ح اراز تقاادم يعكااس
ا تالفا اااع يف اجلا ااوهر .وت تا ازال بلا اادان قليلا ااة اتا اااتة تا اارو أن ما اان القا ااروت زردة ازوانطا ااا ما اان املا اواد
اتنشطاتية ألغارايت صانر األسالحة النووياة ،أو علاى األقان اتحت اا خبياات القياام باذل يف املساتقبن،
تغم بدا ييدها للم اوضاع .وت ا يتذ ر بعض الزمال أنن أشرع ،عندما تكلمت عن هذق املس لة
يف هااذق القاعااة يف العااام املاضااي ،جارا اع لعرقلااة امل اوضاااع بشااكن غا ت ااي ماان قِباان اب سااتان
والص  ،سوا معا أو بشكن فرد  ،يف األعوام  1999و 2007و.2009
ساايد ال ارئيس ،ن الوقااف ات تيااات إلنتاااج امل اواد اتنشااطاتية لغااريت اسااتددامها يف نتاااج
األسلحة النووية أو األجهزة املت جرة النووياة األ ارو طاوة أساساية تزماة إلحاراز تقادم بشا ن معاهادة
لوقااف نتاااج امل اواد اتنشااطاتية ،وناازع السااالح النااوو بشااكن أعاام .فبينمااا تاادعي معظاام الاادول ااااائزة
لألساالحة النوويااة يياادها للبااد ال ااوت يف م اوضاااع بش ا ن معاهاادة لوقااف نتاااج امل اواد اتنشااطاتية،
ت ينبغ ااي أن يتجل ااى ها ااذا الت يي ااد يف الكلم اااع أو البيا اااانع فحس ااب ،ب اان يف رريقا ااة ظ اااهرة وواضا ااحة
للعيان .ويشكن الوقف ات تيات إلنتاج املواد اتنشاطاتية ألغارايت صانر األسالحة النووياة أو األجهازة
املت جرة النووية األ رو تعب ا ملموسا عن هذا اتلتزام .وت تزال الوترع املتحدة ،مان جانبهاا ،ملتزماة
واصلة الوقف ات تيات من جاناب واحاد إلنتااج املاواد اتنشاطاتية ألغارايت اساتددامها يف األسالحة
النوويااة ،وهااو الوقااف ات تيااات السااات منااذ أوائاان تسااعيناع القاارن العش ارين .وتلتاازم اململكااة املتحاادة
وفرنسا وتوسيا حاليا بوقف ا تيات مماثن .و تادب مؤقات للنهاويت ابلغاريت مان معاهادة لوقاف نتااج
املواد اتنشطاتية ،تيثما جير الت اويت بش ن املعاهدة ،تكرت الوترع املتحدة دعوطاا ايار الادول
الااد مل تعلاان بعااد وق ااا ا تياااتر هلااذا اإلنتاااج أن ت عاان سلا علااى ال ااوت .وهااذق اخلطااوة مثااال علااى نااوع
نالتادب ال عاالن ،ابملعاىن املقصااود يف املاادة السادساة ماان معاهادة عادم انتشااات األسالحة النووياة ،الااذ
من ش نه أن يساعد على طيئة بيئة ت قي نازع الساالح الناوو يف املساتقبن .وااقيقاة القاساية هاي
أن امل اوضاع بش ن معاهادة لوقاف نتااج املاواد اتنشاطاتية لان تبادأ ت بعاد أن تكاون الادول الرئيساية
املتبقية مستعدة لوضر حد ملدزوانطا من املواد اتنشطاتية ألغرايت صنر األسلحة النووية.
سا اايد ال ا ارئيس ،عن ا اادما سنشا اارع أ ا ا ا يف م اوضا اااع بش ا ا ن معاها اادة لوق ا ااف نتا اااج امل ا اواد
اتنشااطاتية ،لاان نباادأ ماان الصا ر .لقااد أُحاارز ابل عاان تقاادم با يف تناااول مسا لة املداازوانع اااليااة يف
غيااب معاهادة لوقااف نتااج املاواد اتنشاطاتية .وتشاامن هاذق اخلطاواع مااا ا ذتاه الااوترع املتحادة ماان
جرا اع ،بداية من منتصف التسعيناع ،إلزالة  374رناا ماسر مان اليوتانياوم العااب التدصايب و61,5
رنا مسر من البلوتونياوم مان اتساتددام يف األسالحة النووياة .وابإلضاافة سلا  ،قمناا بتحويان أ ثار
من  162رنا مسر مان اليوتانياوم العااب التدصايب يوتانياوم ماند ض التدصايب لغاريت اتساتددام
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املاادين .وهااذق ليساات سااوو بقاار طاواع ملموسااة ا ااذانها ابل عاان لتد اايض ميااة املاواد اتنشااطاتية
الاد إكان اسااتددامها يف األسالحة النووياة ،ومل يكاان مان املمكان حاراز أ مان هاذا التقاادم لاو أصاارتان
على تبط هذق اخلطواع ابلت اويت بش ن معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية.
يف إكن ،يف تأينا ،أن تس امل اوضاع بش ن معاهدة لوقاف نتااج املاواد اتنشاطاتية؟ ن
الوترع املتحدة تواصن ييد امل اوضاع يف رات املؤمتر على أسااس وتياة شاانون ،الاد نا رو أأاا متثان
نقط ااة اتنط ااالّ مل ااا إك اان مناقش ااته يف امل اوض اااع .والغ ااريت الرئيس ااي م اان معاه اادة لوق ااف نت اااج امل اواد
اتنشطاتية ،ما اان م هوماا علاى مار السان  ،هاو أوت وقبان ان شاي حظار نتااج املاواد اتنشاطاتية
بغااريت اسااتددامها يف األساالحة النوويااة ماان أجاان ااااد ماان املداازوانع اااليااة .وسااتكون هااذق النتيجااة
وحدها سهاما ابلغ األ ية يف تعزيز جهودان يف جمال عدم اتنتشات .ومان شا ن سلا أيقاا أن يسااعد
علااى بسا البيئااة األمنيااة بطاارّ ت قااي ا اااس مزيااد ماان اخلطاواع بشا ن ناازع السااالح النااوو  .ويف
الوقا اات ن سا ااه ،بينما ااا ت تا ازال الا ااوترع املتحا اادة تعا اااتيت دتاج مسا ا لة املدا اازوانع اااليا ااة ما اان املا اواد
اتنشاطاتية يف معاهادة لوقاف نتااج املاواد اتنشاطاتية ،ف نناا من تحاون علاى مقسحااع جديادة ومبتكاارة
بشا ن وتيااة ت اوضااية ،مااا داماات تل ا الوتيااة ت بكاام مساابقا علااى النتيجااة ابلاادعوة دتاج مس ا لة
املدزوانع املوجودة.
س اايد ال ارئيس ،ن بق ااا امل اوض اااع بش ا ن معاه اادة لوق ااف نت اااج امل اواد اتنش ااطاتية متوق ااة
أل ثا اار ما اان عقا اادين ما اان الا اازمن دليا اان ا اااف علا ااى أن امل اوضا اااع بشا ا ن معاها اادة لوقا ااف نتا اااج املا اواد
اتنشااطاتية وناازع السااالح النااوو جااز ت يتج ازأ ماان البيئااة األمنيااة الدوليااة األوساار نطاقااا  -واملتاادهوتة
لألسااف  -وت تن صا ن عنهااا .وماان شا ن اتلتازام بوقااف نتاااج املاواد اتنشااطاتية بغااريت اسااتددامها يف
األسا االحة النوويا ااة أن يكا ااون طا ااوة متواضا ااعة يف التعاما اان ما اار ها ااذق البيئا ااة ،وأن إها ااد الطريا ااق لنجا اااح
امل اوضاع بش ن معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية .ولتحقيق هذا الغريت ،أ ارت دعوتناا ايار
الذين مل يعلنوا وق ا ا تياتر هلذا اإلنتاج ومل حيافظوا عليه أن يتدذوا تل اخلطوة ا ن.
ال ييرئيس (تكلاام ابإلنكليزي ااة) :أش ااكر س ا ال ااوترع املتحاادة األمريكي ااة عل ااى بيان ااه .وأعط ااي
الكلمة ا ن ملمثلة فنلندا الد ستتكلم ابسم اتباد األوتوال.
الس يييزم اين يياين (فنلناادا) (تكلم اات ابإلنكليزي ااة) :س اايد ال ارئيس ،يش اارفن أن أتكل اام ابس اام
اتباد األوتوال .ن هذا البيان حيظى بت ييد البلدان املرشحة لالنقمام لالباد األوتوال ،وهي مقادونيا
الشاامالية واجلباان األسااود وص اربيا وألبانيااا والبلااد العقااو يف الرابطااة األوتوبيااة للتجاااتة اااارة والعقااو يف
املنطقة ات قتصادية األوتوبية ،وهو النروية ابإلضافة أو رانيا واهوتية مولدوفا وجوتجيا.
أود أن أشكرس ،سيد الرئيس ،على عقد هذق املناقشة املواضيعية بش ن البناد  2مان جادول
األعمااال ،وأن أشااكر أعقااا فريااق املناقشااة ماان اان ماان املغاارب وهولناادا وفرنسااا ومعهااد األماام املتحاادة
لبحوث نزع السالح على عروضهم امل يدة.
ن اتباااد األوتوال يساالِم يااة بقااا حظاار نتاااج املاواد اتنشااطاتية ألغارايت صاانر األساالحة

النوويااة أو األجهاازة املت جاارة النوويااة األ اارو علااى تأس جاادول أعمااال م اؤمتر ناازع السااالح .ونؤ ااد ماان
جديا ااد أن أولويتنا ااا الثابتا ااة يف املا اؤمتر ها ااي البا ااد فا ااوتا يف م اوضا اااع بشا ا ن معاها اادة بظا اار نتا اااج املا اواد
اتنشااطاتية ألغارايت صاانر األساالحة النوويااة أو األجهاازة املت جاارة األ اارو ،ونؤيااد بااد هااذق امل اوضاااع
وفقا للوثيقة وللوتية الواتدة فيها.CD/1299 .
ونرحب إبعاادة الت ياد ابإلاااع علاى هاذا اهلادف مان جاناب فرياق اخلا ا التحقا الرفيار
املستوو املعن عاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية ،الذ تسأسه الس ة هاياد هاوتن ،ممثلاة نادا،
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وهااو ال ريااق ال ااذ أثباات ماارة أ اارو أن امل اوضاااع بش ا ن معاه اادة لوقااف نتاااج امل اواد اتنشااطاتية ق ااد
رع ث ا .وابإلضافة العمن الذ اضطلر به فريق اخل ا ااكومي املعن بوضر معاهدة لوقف
نتاج املواد اتنشاطاتية ،أحارز فرياق اخلا ا التحقا الرفيار املساتوو املعان عاهادة لوقاف نتااج املاواد
اتنشطاتية تقادما با ا بشا ن ماا إكان وضاعه مان تعااتيف ونطااّ وبقاق وترتيبااع قانونياة ومؤسساية،
بغية وضر عناصر ملعاهدة مقبلة.
وندعو اير الدول يال اتعتبات الواجب لتقريار فرياق اخلا ا التحقا ونشاجعها علاى
ستكرس إلبرام معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية يف رات املؤمتر ،انطالقا من
املشات ة يف مناقشاع َّ
العمن الذ اضطلعت به اهليئة ال رعية  2يف عام  2018وال ريق العامان املعان إبجيااد سابن املقاي قادما
أنه أُوصي بوجه اص س لت ملزيد من البحث يف رات عمن اخل ا  :أوت،
يف عام  .2017ونش
توضاايح الطريقااة الااد سااتُطبق هبااا اتلااف الاانهة املتعلقااة ابلتحقااق ماان الناحيااة العمليااة ،وأنيااا ،تقياايم مااا
ادتمن برامها من آأت على املواتد.
يستب على اتلف عناصر املعاهدة
ُ

ونرحااب ابلت ازام اياار األعقااا اخلمسااة الاادائم يف جملااس األماان واصاالة املناقشاااع التقنيااة
املتصاالة عاهاادة لوقااف نتاااج امل اواد اتنشااطاتية يف امل اؤمتر ،وأنماان أن يساااعد سل ا علااى دامااة الااز م.
وندعو اير الدول األعقا يف األمم املتحدة بدا ييدها القو للتبك ببد وا تتام امل اوضاع
املتعلقة عاهدة لوقف نتاج املاواد اتنشاطاتية يف راات ماؤمتر نازع الساالح يف أثناا الادوتة املقبلاة للجناة
األو ل لجمعياة العامااة ،وناادعو اياار الاادول األراراف يف معاهاادة عاادم انتشااات األساالحة النوويااة أن
تؤ ااد ماان جديااد اااجااة امللحااة جارا م اوضاااع بشا ن معاهاادة لوقااف نتاااج املاواد اتنشااطاتية يف
رات املؤمتر اتستعراضي لعام .2020
ويف غقون سل  ،ندعو اير الدول ااائزة لألسلحة النووية عالن و قرات وقف ا تيات
فوت إلنتاج املواد اتنشطاتية ألغارايت صانر األسالحة النووياة أو األجهازة املت جارة النووياة األ ارو ،ن
مل تكاان قااد فعلاات سلا  .فهااذق طااوة مهمااة لتيسا بااد امل اوضاااع بشا ن معاهاادة لوقااف نتاااج املاواد
اتنشطاتية ولبنا الثقة ،مما يعزز يف أاية املطاف األمن العاملي واإلقليمي.
ويواصن اتباد األوتوال ،من جانبه ،تقدمي الدعم املاب مكتب األمم املتحدة لشؤون نازع
الس ااالح لتيس ا مش ااات ة بل اادان أفريقي ااا وآس اايا وأمريك ااا الالتيني ااة ومنطق ااة البح اار الك اااتي يف املش اااوتاع
وغ ها من األنشطة املتصلة إببرام معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية.
الرئيس (تكلم ابإلنكليزية) :أشكر ممثلة فنلندا على بياأا .وأُعطي الكلمة ا ن ملمثن ندا.
السيييز اسيسيينن ( ناادا) (تكلاام ابإلنكليزيااة) :شااكرا ساايد ال ارئيس .نااود أن نشااكرس علااى
تنظايم هااذق املناقشاة بشا ن البنااد  2مان جاادول األعماال ،وأن نشا كر األعقااا األتبعاة يف فريااق املناقشااة
علاى مااا قاادموق ماان مالحظاااع وتعليقاااع م ياادة .وأشا علااى وجااه اخلصااوص تعليقاااع الساايد وان
بش ا ن اا ااد م اان املد ااارر ،وه ااي تعليق اااع أعتق ااد أأ ااا ان اات م ي اادة ج اادا يف توس ااير نط اااّ اعتباتاتن ااا
ليتجاوز ،ت اا ،ماا نتحادث عناه يف الغالاب ،وهاو معاهادة وقاف نتااج املاواد اتنشاطاتية .وأود أيقاا أن
أشكر السيد وان على تذ ان مهود جمموعة الت ث يف جمال نزع السالح و ية بقياق تاوازن يف عمان
مؤمتر نزع السالح ،ليس فقط من حيث بنود جدول أعمالنا ،ولكن أيقا من حيث من أي للتحدث
لينا ويف ثباع أن اخل ة يف مسائن األمن ونزع السالح ت تقتصر على الرجال وحدهم .شكرا ل .
وبة جمموعة من املسائن الد إكن معاجلتها يف رات البند املعنون نمنر ااارب النووياة ،اا يف
سل اير املساائن ساع الصالةن ،ولكان ألغراضانا الياوم ،لان يتطارّ وفاد بلاد ت مسا لة واحادة:
هاي معاهادة وقااف نتااج املاواد اتنشاطاتية .ن ناادا ،ماا يعلاام معظام أعقااا املاؤمتر ،تؤيااد الباد فااوتا،
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يف هااذا اد اان ،يف م اوضاااع بشا ن معاهاادة لوقااف نتاااج املاواد اتنشااطاتية .ونعتقااد أن هلااذق املعاهاادة
فوائاد عديادة ،منهاا أن تكاون أداة حا اة ملكافحاة اتنتشااات األفقاي والرأساي عان ررياق اااد ما ن ميااة
املواد اتنشطاتية املتاحة لالستددام يف برامة األسلحة النووية اجلديدة أو القائمة وأن بد مان جمماوع
املاواد اتنشااطاتية املتاحااة ،ممااا يقلاان ماان طاار حصااول اجلماعاااع اإلتهابيااة أو غ هااا ماان اجلهاااع غا
التابعااة للاادول علااى هااذق امل اواد والنهااويت بناازع السااالح النااوو  ،ماار تناسااب ماادو ث ا املعاهاادة ماار
نطاقهااا وكااوسج التحقااق منهااا وزردة الشا افية بشا ن ااازوانع املاواد اتنشااطاتية الااد باات س هبااا الاادول
اخلمس ااائزة لألسلحة النووية والدول األ رو ااائزة لألسلحة النووية.
ويف العااام املاضااي ،ا تااتم فريااق اخلا ا التحقا الرفياار املسااتوو املعاان عاهاادة لوقااف نتاااج
املاواد اتنشااطاتية ،الااذ صاادت بااه تكليااف ماان اجلمعيااة العامااة ،اجتماعاتااه ابعتماااد تقرياار بتوافااق ا تا
يهدف املساعدة على متهيد الطريق للم اوض عن رريق بديد العناصر املمكنة ملعاهدة مقبلة .ة
أحااال األم ا العااام لألم اام املتحاادة التقرياار امل اؤمتر يف  18ااانون الثاين/يناااير  .2019وياارد التقري اار يف
الوثيقة .CD/2152
وتقا اادم حمتا ااورع التقريا اار ،ما ااا أوضا ااح الا ارئيس السا ااابق ل ريا ااق اخلا ا ا التحقا ا للما اؤمتر يف
شااباط/ف اير  ،2019بلغااة واضااحة ،جمموعااة ماان اتعتباااتاع للم اوض ا عناادما يشاارع امل اؤمتر يف عمليااة
ت اويت بش ن معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية .ويدل تقرير فريق اخل ا التحق  ،وتقريار اهليئاة
ال رعيا ااة  2لعا ااام  ، 2018الا ااذ ت ا ااز علا ااى معاها اادة لوقا ااف نتا اااج املا اواد اتنشا ااطاتية والا اواتد يف الوثيقا ا ة،
 CD/2139ضااافة الت ييااد الساااحق لق ارات اجلمعيااة العامااة  65/73لعااام  2018بش ا ن معاهاادة لوقااف
نت اااج امل اواد اتنش ااطاتية ،عل ااى األ ي ااة املس ااتمرة ال ااد يوليه ااا معظ اام ال اادول األعق ااا يف األم اام املتح اادة
وأعق ااا امل اؤمتر هل ااذق املعاه اادة .ور لي اات لتقري اار فري ااق اخل ا ا التحق ا م ع ااول املنش ااط الق ااو لي اادفر
أعقاا املاؤمتر ا ااس جارا اع ملموساة بشا ن أولوياة نازع الساالح الاد حظيات بنقااش مساات يض يف
بداية عام  .2019ولكن األمر ليس ذل .
وبصرف النظر عن فوائد أ نشاط قو للماؤمتر ،الاد قاد تكاون اتلطاة ،فا ن نادا تادتس يف
ااقيقااة أن هناااس شاواغن هامااة ت ا رّ با األعقااا بشا ن ي يااة بااد امل اوضاااع حااول معاهاادة لوقااف
نتاج املواد اتنشطاتية .لقد ساعدع اهليئة ال رعية  2يف توضيح هذق ات تالفاع ،وأ دع يف الوقات
ن سه من جدياد أيقاا أن ايار األعقاا يقادتون األثار اإلجيااال علاى األمان واتساتقرات الادولي الاذ
سيستب على حظر نتاج املاواد اتنشاطاتية ألغارايت صانر األسالحة النووياة أو األجهازة املت جارة النووياة
األ رو .وتعسف نادا ن هاذق ات تالفااع بشا ن معاهادة لوقاف نتااج املاواد اتنشاطاتية قاد أعاقات
بااد امل اوضاااع ،غا أأااا تعتقااد أن تقرياار فريااق اخلا ا التحقا يتاايح للماؤمتر ساابيال ضااافيا للعماان،
دون جرا م اوضاع فعلية ،عن رريق اتضطالع بعمن تقن بشا ن ان كاوسج مان النمااسج املؤسساية
للمعاهداع الواتد وص ها يف التقرير ،وتقدير ن يات ودتاسة ياتاع التحقق من املعاهداع.
وسااتتيح مواصاالة هااذا العماان التقاان لألعقااا املشااات ة يف مناقشاااع موضااوعية بش ا ن عنصاار
واحد من ن بند من بنود جدول األعمال وسيتيح فرصة لتعزيز معرفتنا وفهمنا ملاا تتطلباه أياة معاهادة
بش ن املواد اتنشطاتية لكي تكون فعالة وسيشكن سل طوة على رريق امل اوضااع النهائياة ،دون
املساس ابلنتيجة النهائية أو ابملوقف الاورن أل عقاو يف املاؤمتر .وابإلضاافة سلا  ،ستسااعد هاذق
املناقشاع على ثباع األ ية املستمرة املؤمتر.
ويف اخلت ااام ،نالح ااس اتلت ازام ال ااذ قطعت ااه ال اادول اا ااائزة لألس االحة النووي ااة يف ال اادوتة األ ا ة
للجنااة التحق ا ية مل اؤمتر اسااتعرايت معاهاادة عاادم اتنتشااات لعااام  ،2020ابلنهااويت ابلعماان التقاان بش ا ن
معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية يف مؤمتر نزع السالح قبن انعقاد املؤمتر اتستعراضاي لعاام .2020
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و ن مشات ة دولة حائزة لألسلحة النووية يف موضوع ابلغ األ ية ابلنسبة ألعقا مؤمتر نزع السالح أمر
مهام وأنمان أن تقابلااه مشاات ة ماان قِبان الاادول األ ارو اااائزة لألساالحة النووياة يف هااذا املاؤمتر .وتتطلاار
ندا املسا ة يف املبادتاع املتدذة يف املؤمتر انطالقا من هذا اتلتزام.
الرئيس (تكلم ابإلنكليزية)  :أشكر ممثن ندا على بيانه .وأُعطي الكلمة ا ن ملمثلة أسساليا.
السيزم وو (أسساليا) (تكلمت ابإلنكليزية) :شكرا سايد الارئيس .أود أن أقا ول نان أت اق
املشات يف حلقاة النقااش وأيقاا السايد ويل رياد
مر ن ما قاله ممثن ندا ا ن .وأوجه شكر
وان علااى س اارق جمموعااة األدواع اجلنسااانية ،الااد هااي يف الواقاار م ياادة جاادا .ن هااذا املنتاادو ياازداد قااوة
بتنوع ا تا .
لقد وجه األم العام لألمم املتحدة تسالة تئيس مؤمتر نزع الساالح يف اانون الثاين/ينااير
أحا ااال هبا ااا تقريا اار فريا ااق اخلا ا ا التحقا ا الرفيا اار املسا ااتوو املعا اان إبعا ااداد معاها اادة لوقا ااف نتا اااج املا اواد
اتنشطاتية.
ويف شباط/ف اير ،استمعنا حارة ممتازة من تئيس فريق اخل ا التحق  ،الس هوتن،
ولكاان ابسااتثنا سلا مل ياادتس املاؤمتر التقرياار دتاسااة املااة ومل ينظاار يف ا اااس مزيااد ماان اإلجارا اع علااى
النح ااو ال ااذ دعتن ااا لي ااه اجلمعي ااة العام ااة يف قراته ااا  65/73لع ااام  .2018ونرح ااب ابل رص ااة املتاح ااة ا ن
للقيام بذل .
لق ااد ااان ب ش اارف اتس ااتماع الكث ا م اان م ااداوتع ال ري ااق التحق ا م اار ب ا ان .وق ااد
أدهشن الت اين والروح البنا ة ومستوو اخل ة يف القاعة .و جانب تقرير فريق اخل ا ااكومي املعن
بوض اار معاه اادة لوقا ااف نت اااج املا اواد اتنشا ااطاتية ،أص اادت فريا ااق اخلا ا ا التحقا ا دلا اايال عظ اايم القيما ااة
تستددامه عندما نبدأ امل اوضاع .ويوفر الدلين ،ابإلضافة بديد اتلف اخلياتاع املتعلقة بعناصر
املعاهاادة ،دون املساااس ابملواقااف الورنيااة ،تشاااداع م ي اادة بش ا ن ناتعتباااتاعن الااد تااوفر سااياقا ابل ااغ
ال ائدة للم اوضاع املقبلة .واخلطوة املنطقية التالية هي أن نبدأ امل اوضاع يف املؤمتر ،ابستددام تقاتير
فريق اخل ا ااكومي وفريق اخل ا التحق بوص ها أدواع عملنا.
ساايد الارئيس ،أود أن أسااسعي اتنتباااق عنصارين وتدا يف تقرياار فريااق اخلا ا التحق ا .
القق ا ااية األزلي ا ااة املتمثل ا ااة يف ناتحت ا ااا د ا اازوانع مقاب ا اان ع ا اادم اتحت ا ااا
العنص ا اار األول يش ا ا
دزوانعن ،وهي ققية ليست ثنائية .وجيدت النظر بعناية يف ال قرة  16من التقرير ،الد تغطي العناصر
ادتملة للمعاهدة فيما يتصن ابل ئاع الوظي ية للمواد اتنشطاتية .وسيُعيننا أن هاذق ال قارة تقسام هاذق
ال ئاااع نم اواد انشااطاتية منتجااة بعااد بااد ن اااس املعاهاادةن ونم اواد انشااطاتية منتَجااة قباان بااد ن اااس
املعاهدة لالستددام يف األغرايت املدنية واألغرايت غ ادظوتةن ونمواد انشطاتية منتجة قبن بد ن اس
املعاهادة تعت هااا الدولاة الطاارف املعنيااة زائادة عاان متطلبااع األساالحة النوويااةن ،ونماواد انشااطاتية منتجااة
ألغارايت األساالحة النوويااة قباان بااد ن اااس املعاهاادةن .وتُادتج اخلياااتاع باات اان فئااة .وجياادت بنااا تعميااق
النقاش املتعلق ابملدزوانع وما نعنيه بذل .
ننا ايعا على دتاية اباجة القائلة ن أياة معاهادة تشامن املدازوانع الساابقة مان شا أا أن
تعاازز ناازع السااالح وعاادم اتنتشااات ،يف حا أن أيااة معاهاادة تغطااي اإلنتاااج يف املسااتقبن ستقتصاار علااى
أهداف عدم اتنتشات .وحنن نرو هذق املس لة بطريقة طية .وسيكون ألية معاهدة لوقف اإلنتاج تر ز
علا ى اإلنت اااج يف املس ااتقبن أث اار جي اااال ب ا عل ااى ن اازع الس ااالح ع اان رري ااق ت ااداب م اان قبي اان اإلع ااالانع
والش افية وبنا الثقة .ويغطي التقرير هذق اخلياتاع .ويشكن ضمان التحدياد الاذ إكان التحقاق مناه
للحااد األعلااى لكميااة املاواد اتنشااطاتية املتاحااة لالسااتددام يف األساالحة النوويااة سااهاما قااو يف بقيااق
GE.20-01425

19

CD/PV.1515

الثقة ،مما إكن من نزع السالح النوو  .والواقر أن حظر نتاج مواد انشطاتية جديادة تساتددامها يف
األساالحة هااو جااز ضااروت ماان ناازع السااالح .ويف ح ا أن اايض حجاام ترساااانع األساالحة طااوة
م ياادة حنااو ناازع السااالح ،ف ا ن قيمااة هااذق اإلجارا اع تكااون حماادودة سا اسااتمر نتا اج املاواد اتنشااطاتية
ألغرايت صنر األسلحة أو سا أمكن استئنافه بسهولة.
فكيااف يقااسب املاؤمتر ماان الااتمكن ماان الت اااويت بشا ن معاهاادة تتعلااق ابملاواد اتنشااطاتية؟ ن
الادول إكنهاا أن ت عاان الكثا مان جانااب واحاد ،وقاد فعلاات سلا ابل عان ،مااا أشاات سا الااوترع
املتحدة .وإكن للدول أن تعمن معاا قبان امل اوضااع لبناا الثقاة بشا ن داتة املاواد اتنشاطاتية .ويقاسح
التقرير أنواع التداب املقرتة والطوعية الد إكن أن تساعد على بنا الثقة يف معاهدة لوقاف نتااج املاواد
اتنشطاتية ،ا يف سل قبن بد ن اس املعاهدة .وت ينبغي أن نتبارا يف النهاويت ابلعمان اتستكشاايف بشا ن
بعض التداب القروتية املتعلقة ابلتحقق والش افية وبنا الثقة ،الد إكن أن ترد يف أ معاهدة مقبلة.
وحنن نرو بوادت مشجعة يف البيان الذ أد باه يف العاام املاضاي األعقاا اخلمساة الادائمون
يف جملس األمان يف اللجناة األو  ،والبياان الاذ قدمتا ه الصا يف الادوتة الثالثاة للجناة التحقا ية ملاؤمتر
اس ااتعرايت معاه اادة ع اادم اتنتش ااات لع ااام  2020بش ا ن العم اان اجل ااات ال ااذ يق ااوم ب ااه األعق ااا اخلمس ااة
الدائمون بش ن هذق املس لة ،ونتطلر أن حيقق سل نتائة يف هذا الصدد.
سا اايد الا ارئيس ،ن البيئا ااة األمنيا ااة الدوليا ااة الا ااد ت ت تا ا تا اازداد تعقيا اادا وصا ااعوبة وها ااي ما اان ة
تستدعي ت ك ا جديدا يف تداب التصد للمدارر اجلديدة والقائمة تستددام األسلحة النووية.
و ن كا اااسج ااا اارب البا اااتدة يف التصا ااد للمدا ااارر النوويا ااة ت إكا اان تطبيقها ااا ببسا ااارة علا ااى
تعقيداع البيئة األمنية اليوم .ويف ح أن هادفنا املشاسس النهاائي هاو نازع الساالح ،ف نناا نتحمان أيقاا
مسااؤولية مشااس ة عاان ااااد ماان طاار اسااتددام األساالحة النوويااة .ويتعا علااى الاادول ااااائزة لألساالحة
النوويااة والاادول غ ا ااااائزة لألساالحة النوويااة أن تتدااذ تااداب تعاازز بنااا الثقااة .و ن ااااد ماان املدااارر
النووية يبن الثقة وإكن أن يساعد على متهيد الطريق إلجرا مزيد من التد يقاع يف املستقبن.
وهناس جمموعة ب ة من العمان الاذ يتعا عليناا أن كقاي فياه قادما ،فيماا يتعلاق إبجارا اع
ااماية والسالمة ،وتوضيح العقيدة ،وزردة القدتة على التنباؤ ،و ياف الصاراعاع ،وتن ياذ اتلتزامااع
القائم ااة بع اادم اتنتش ااا ت ون اازع الس ااالح .وينبغ ااي نك اارس اان وق اات وجه ااد ألج اان ح اراز تق اادم يف ه ااذق
اساتع اهلامة .وهلذا السبب أدتجنا مس لة ااد من املدارر موضوع تئيساي للادوتة ااالياة هليئاة نازع
السالح ،وندعم عمن معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح.
ولقد أجرو املؤمتر مناقشاع أولية م يدة بش ن اااد مان املداارر يف راات مناقشااع اهليئااع
ال رعي ااة يف الع ااام املاض ااي ،وق ااد ات ااات اس ااتئنافها .م ااا أنن ااا نش اااتس يف ال ري ااق العام اان املع اان ابا ااد م اان
املدااارر التااابر للمؤسسااة العامليااة ،ونتطلاار النهااويت هبااذق املس ا لة ماان ااالل مبااادتة طيئااة بيئااة لناازع
السالح النوو  .ونود أيقا أن نرو التزاماع قوية بتن يذ تداب ااد من املدارر املت ق عليها يف ماؤمتر
استعرايت معاهدة عدم انتشات األسلحة النووية لعام .2020
بيالتوس.

ال ييرئيس (تكل اام ابإلنكليزي ااة) :أش ااكر ممثل ااة أس اساليا عل ااى بياأ ااا .وأُعط ااي الكلم ااة ا ن ملمث اان

السيييز بيالنشيكييي (باايالتوس) (تكلاام ابلروسااية) :أود أن أشااكر الارئيس علااى عقااد جلسااة
اصااة بشا ن مسا لة مناار اااارب النوويااة ،ااا يف سلا اياار املسااائن ساع الصاالة .وأود أيقااا أن أقااول
بقر لماع امتنان لس را املغارب وهولنادا وفرنساا وملمثان معهاد األمام املتحادة لبحاوث نازع الساالح،
على بياانطم الغنية ابملعلوماع.
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ن نااا ،ابلتدلااي عاان اتت اقاااع ااا ااة املتعلقااة بناازع السااالح النااوو وعاادم اتنتشااات النااوو ،
نواصن نتشحيم تروس آلة اارب وتقدمي أر النا غذا هلان .يف هذق الظروف ،ويف س رو سنوية أ رو
للهجوم الذت على ه وشيما وانغازا ي ،ت يُعد هذا البند من جدول األعمال نذير للما ؤمتر .ن
مؤمتر نزع السالح من فريد تلتقي فيه اير اجلهاع ال اعلة الرئيسية املعنية سائن نزع السالح النوو
وعدم اتنتشات .ونرو أن من غ املقبول ضاعة هذا املن أو عدم استئناف املناقشاع املوضوعية.
ن باايالتوس تاادتس جياادا الوضاار اداايط ابتت اااّ الااذ حيظاار نتاااج املاواد اتنشااطاتية .وحناان
على استعداد لت يياد أ توافاق يف ا تا بشا ن باد اداادأع ،وت نارو أ منا آ ار غا املاؤمتر إكان
أن ظاار فيااه هااذق ادااادأع .وحناان ،ابعتب اااتان واقعي ا  ،ناارو أن ماان القااروت  ،لبااد امل اوض اااع ،أن
نواصاان تبديااد اخلالفاااع اااليااة حااول النطاااّ واملوضااوع الااذ يتع ا تنظيمااه ،وناادعو عماان ا ا
متعمق لتحقيق تل الغاية.
ويبدو أن شكن اهليئة ال رعياة ،حياث إكان للدا ا أن يناقشاوا وضاوعية العناصار األساساية
تت اّ ما يف املستقبن وات تالفاع القائمة يف الرأ وسبن التغلب عليها ،يتسام ابل عالياة .فهاو إكان
من جياد توازن ب املصاحل األمنية واتلتزام ناب اس تداب ااعية فعالة ملنار األ طاات الاد طادد الساالم
و زالتهااان .وناادعو الاادول ا اااس طاواع لبااد مناقشاااع فعالااة للدا ا يف رااات البنااد  2ماان جاادول
األعمال وبنود أ رو من جدول األعمال يف عام .2020
ن باايالتوس مقتنعااة ن هناااس حاجااة ا اااس جمموعااة املااة ماان التااداب املتعااددة األراراف
من أجن ااد ب عالية من طر اارب النووية .وإكن أن تشمن هذق التداب ااد من املدارر النووية،
وبس ا اتتصاااتع العسااكرية ،وتفاار عتبااة اسااتددام األساالحة النوويااة ،واخل ااض التاادتجيي للسساااانع
النووي ااة س ااعيا التدل ااي الكام اان ع اان األس االحة النووي ااة ،متش اايا م اار امل ااادة السادس ااة م اان معاه اادة ع اادم
انتشات األسلحة النووية.
واياار هااذق التااداب م ارتبط ابلبنااود  1و 4و 7ماان جاادول األعمااال اتتبارااا وثيقااا حااد مااا.
وحن اان نعتا ا اتقا اساح ال ااذ قدمتا ااه ع اادة وف ااود بشا ا ن النظا اار املتكام اان يف البن ااود  1و 2و 4م اان جا اادول
األعمال اقساحا سليما.
لقااد شااهدع باايالتوس ح ارب عااامليت يف القاارن العش ارين ،فقااال عاان اتثااة حمطااة تش ا نوبين
للطاقة النووية .وهذق امل سي ظعلنا ندتس متاماا اخلطار الوشاي لتصاعيد صاراع عااملي ألاث قاد ت تنجاو
منه حقاتتنا.
ومن ة ف ننا حنثكم على عدم زردة املدارر ،وعادم تقاويض األشاكال القائماة ،علاى أمان أن
يتحقااق ناتت اااّ األفقاانن ،ولكاان دون ا بااد أعمااال بق ا ية متعمقااة وشاااملة ،ااا يف سل ا يف
رات املؤمتر .واألهم من سلا أناه لايس أمامناا ت القليان جادا مان الوقات ،يف أحسان األحاوال دقيقتاان
حف منتصف اللين ،تقاس من حيث بقا ااقاتة اإلنسانية.
ال ييرئيس (تكل اام ابإلنكليزي ااة) :أش ااكر ممث اان ب اايالتوس عل ااى بيان ااه .وأُعط ااي الكلم ااة ا ن ملمث اان
اب ستان.
السيييز دييا ون (اب سااتان) (تكلاام ابإلنكليزيااة) :شااكرا جازيال ساايد الارئيس .وأود أن أباادأ
بشكر م على تنظيم هذق اجللساة بشا ن البناد  2مان جادول األعماال ،وهاو نمنار ااارب النووياة ،اا يف
سل ا اي اار املس ااائن ساع الص االةن .ونع اارب أيق ااا ع اان تق ااديران وش ااكران ألعق ااا فري ااق املناقش ااة األتبع ااة
املاوقرين علاى مالحظااطم ومساا اطم ،وت سايما السايد ويل رياد وان ،مان معهاد األمام املتحادة لبحااوث
نزع السالح .و نن ،مثن املتكلم ا رين الذين سبقوين ،وجدع سهاماته وتعليقاع قيمة جدا.
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سيد الرئيس ،س ِ
قسم بياين جزأين .سيتناول اجلز األول مناه منار ااارب النووياة والثااين
مس لة املواد اتنشطاتية .وس تتم لماد بعاد سلا بابعض املالحظااع تدا علاى بعاض التعليقااع الاد
استمعنا ليها من ااقوت.
فيم ااا يتعل ااق ابلبن ااد  2م اان ج اادول األعم ااال ،ا ح اوا ب أن أس ِ ار ن اجلمعي ااة العام ااة أعلن اات
بتواف ااق ا تا يف عا ااام  ،1978يف دوتطا ااا اتسا ااتثنائية األو املكرسا ااة لنا اازع السا ااالح ،أنا ااه نينبغا ااي جلميا اار
الدول ،وت سايما الادول اااائزة لألسالحة النووياة ،أن تنظار يف أقارب وقات ممكان يف اتلاف املقسحااع
الرامية ضمان ظنب استددام األسلحة النووياة ومنار ااارب النووياة واألهاداف ساع الصالة ،حيثماا
أمكن ،عن رريق ات اّ دوب ،وابلتاب ضمان عدم تعريض بقا البشرية للدطرن.

وعلى الرغم مان أن أ ياة هاذق املسا لة قاد تراجعات فيماا يبادو يف فاسة ماا بعاد ااارب البااتدة،
ف أا بدأع مرة أ رو تكتسب أ ية يف اإلرات اتسساتيجي املعاصر .ومر تدهوت البيئة األمنياة الدولياة
واإلقليمية ،من ش ن الس يز جمددا على منر اارب النووياة أن يساهم يف بناا الثقاة با الادول وأن يعازز
اتستقرات اتسساتيجي اإلقليمي والعاملي.
وينبغاي النظار تاداب منار ااارب النووياة واااد مان املداارر النووياة مان منظاوت واسار ،مان
حيث ي ية منر اارب بوجه عام ،وأيقا مر مراعاة التهديداع الناشئة عن القواع واملذاهب املسلحة
التقليدية واألنواع اجلديدة من منظوماع األسلحة املزعزعة لالستقرات.
ساايد ال ارئيس ،ن اب سااتان تنظاار األساالحة النوويااة حص ارا يف سااياّ تدع اياار أشااكال
العدوان من أجن ضمان أمنها .ننا ت نزال من تح على أ مبادتة ثنائية أو متعاددة األراراف بشا ن
أماان متساااو وغ ا منقااوص
ب ديااد األساالحة وعاادم اتنتشااات وناازع السااالح ،تكااون منص ا ة وتااؤد
جلمير الدول املعنية .وقد أ دان ابستمرات استعدادان للنظر يف ا اس مزيد مان التاداب لبناا الثقاة ،واااد
من املدارر ،وظنب أ سباّ تسلح يف منطقتنا ،وقدمنا عدة مقسحاع يف سل الصدد.
وفيما يتعلق س لة املواد اتنشاطاتية ،فا ن موق ناا الثابات معاروف جيادا مل يتغا  .وهاو يساتند
املبادئ الشاملة التالية .أوت ،ينبغي أن توفر املعاهادة األمان املتسااو وغا املنقاوص جلميار الادول،
وهو مبدأ معسف به يف الوثيقة اخلتامية للدوتة اتستثنائية األو للجمعية العامة املكرسة لنزع الساالح.
أنيا ،ينبغي أن تسهم املعاهدة يف بقيق أهداف نزع السالح النوو ويف عدم اتنتشات مميار جوانباه.
ألثا ،جيب أن تغطي املعاهدة أيقا ،ضافة حظر اإلنتااج يف املساتقبن ،مسا لة ماا سابق نتاجاه مان
م اواد انشااطاتية ،وسل ا ملعاجلااة أوجا ه الت اااوع يف ااازوانع امل اواد اتنشااطاتية علااى املسااتوي اإلقليمااي
والعاااملي .تابعااا ،ينبغااي أت متياز املعاهاادة فيمااا با الاادول ااااائزة لألساالحة النوويااة ،وت فيمااا با الاادول
ااااائزة لألساالحة النوويااة والاادول غ ا ااااائزة هلااا .فينبغااي جلمياار الاادول األر اراف أن تتحماان التزاماااع
متساوية دون أ معاملة ت قيلية أل فئة من الدول .امسا ،ينبغي أن تكون املعاهدة الية من أ
ثغراع وأن تشمن اير أنواع املواد اتنشطاتية الاد إكان اساتددامها يف األسالحة النووياة ،وأت تشامن
اإلنتاج يف املستقبن واملدزوانع املوجودة فحسب ،بن أيقا مكانياة نقلهاا ما ن دولاة رارف أ ارو.
سادسا  ،ينبغي أن تتقمن املعاهدة آلية بقق قوية ،تن ذها هيئة متثيلية ومستقلة بت شراف اف من
الدول األرراف .سابعا ،ينبغي أن تعزز املعاهادة اتساتقرات اإلقليماي والعااملي وأن تعماق الثقاة فيماا با
ال اادول األرا اراف .أمن ااا ،ينبغ ااي أت ت ااؤثر املعاه اادة علا ااى اا ااق غا ا القاب اان للتص اارف جلمي اار الا اادول يف
استددام الطاقاة النووياة لألغارايت السالمية يف راات ضاماانع فعالاة متنار بويان اتساتددام أغارايت
حمظوتة .وأ ا ،ينبغي أن جير الت اويت على املعاهدة يف مؤمتر نزع السالح ،الاذ هاو اد ان املتعادد
األرراف الوحيد للت اويت يف جمال نزع السالح.
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ويشرس املؤمتر اير اجلهاع املعنية ،ويلتزم يف عمله التزاما صاتما بقاعدة توافق ا تا  ،لتمك
اان دولااة عقااو ماان .ايااة مصااااها اايويااة .وساات تقر أيااة معاهاادة يُت اااويت بش ا أا اااتج امل اؤمتر
الشرعية وامللكية ،ش أا ش ن التقدم الزائف املنشود من الل العمليااع املساببة لالنقساام الاد تقودهاا
اجلمعية العامة ،مثن أفرقة اخل ا ااكومي وأفرقة اخل ا التحق ية الرفيعة املستوو.
سيد الرئيس ،ن أياة معاهادة لتحدياد األسالحة أو عادم اتنتشاات أو نازع الساالح ،تناتقص
ماان أماان أيااة دولااة ،لاان حيال هااا النجاااح ،والاادلين علااى سلا ال شاان يف بااد امل اوضاااع بشا ن معاهاادة
لوقف نتاج املواد اتنشطاتية .وت إكن أن يتوقر من أ بلاد أن يشااتس يف م اوضااع بشا ن معاهادة
تقاار أمنااه القااومي ،مااا ااان ااااال عناادما تفقاات جمموعااة ب ا ة ماان البلاادان املشااات ة يف امل اوضاااع
املتعلقااة عاهاادة بظاار األساالحة النوويااة ،الااد أُرلقاات اااتج امل اؤمتر ،و مااا ااان ااااال ماار العديااد ماان
امل اوضاااع األ اارو الااد أُرلقاات دا اان املاؤمتر ،ااا يف سل ا بشا ن ناازع السااالح النااوو  ،ومناار سااباّ
التساالح يف ال ق ااا اخل اااتجي ،وضااماانع األم اان الس االبية ،وات اقي ااة دوليااة ملكافح ااة اإلته اااب البيول ااوجي
والكيميائي.
وتعتقد اب ستان أن أية معاهدة تؤد فقاط وقاف نتااج املاواد اتنشاطاتية  -علاى النحاو
الذ ت سرق وتية شانون ،على األقن من جانب حائز األسلحة النووية  -لن تسهم ت بقادت ضائين
يف ن اازع الس ااالح الن ااوو  .ب اان أ ااا ق ااد تع ااريت أم اان اب س ااتان للدط اار ،م ااا مل تع ااا التباين اااع اهلائل ااة يف
املدزوانع ااالية من املواد اتنشطاتية.
ومم ااا زاد م اان ت اااقم ه ااذق ااال ااة اتس ااتد اف الص ااات ع اااي ع اادم اتنتش ااات وانته اااج الكي اان
كيال لتحقيق أهداف سياسية ومنافر اقتصادية قص ة النظر .وتتجلى هذق املعااي املزدوجاة يف مانح
ع ا اع غ منص ة ،و برام ات اقاع ثنائية للتعاون النوو املدين ،ومواصلة السعي منح استثنا اع
ض ااافية اص ااة بك اان بل ااد يف نظ اام ع اادم اتنتش ااات وال اانظم املتع ااددة األر اراف ملراقب ااة الص ااادتاع .وه ااذق
التداب التمييزية تعريت اتستقرات اتسساتيجي اإلقليمي يف جنوب آسيا للدطر.
سايد الارئيس ،ن معظام الادول اااائزة لألسالحة النوويااة ماا أعلان وق اا ا تيااتر مان جانااب
واحد إلنتاج املواد اتنشطاتية أو ف من وت ة اإلنتاج الورن و برام ترتيباع اصة .ومل تتحول هذق
الدول مناصرة معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية ت بعد أن تا مت أرنان من املواد اتنشطاتية
 تتجاوز بكث أ ية حاجة دفاعية متوقعة .وابلنسابة هلاذق الادول ،علاى عكاس اب ساتان ،فا ن معاهادةلوقاف نتاااج املاواد اتنشااطاتية هاي عمليااة جمانياة متامااا .مااا لان يستااب علاى معاهاادة لوقاف نتاااج املاواد
اتنشطاتية أ التزام ب من جانب هذق الدول.
وابلنس اابة لل اادول غ ا اا ااائزة لألس االحة النووي ااة األر اراف يف معاه اادة ع اادم انتش ااات األس االحة
النوويااة ،الااد يتمتاار الكث ا منهااا ااا يساامى املظلااة النوويااة يف رااات ترتيباااع الااردع النااوو املوساار ،ف ا ن
معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية لن تنطو على أ التزام جديد.
ن اب ستان على استعداد للنظار يف بارام معاهادة بشا ن املاواد اتنشاطاتية تشامن املدازوانع
املوجااودة .لقااد قاادمنا يف عااام  2015وتقااة عماان م صاالة يف امل اؤمتر بش ا ن تصااد املداازوانع املوجااودة يف
نطاّ املعاهدة بطريقة عملية وجمدية .وستك ن معاهدة من هذا القبين ،ابإلضاافة حظار اإلنتااج يف
املسااتقبن ،عاادم اسااتددام ااازوانع امل اواد اتنشااطاتية املوجااودة يف صاانر أساالحة نوويااة ضااافية .وتاادعو
هااذق املعاهاادة التد اايض املتبااادل واملت اوازن للمداازوانع علااى أساااس قليمااي أو عاااملي ملعاجلااة أوجااه
الت ااوع القائمااة فيماا بينهمااا .ومان شا ن هاذق املعاهاادة أن تعازز حقااا نازع السااالح الناوو  ،وأن توقااف
اتنتشات الرأسي ،وأن تسهم يف بقيق األمن واتستقرات على الصعيدين اإلقليمي والعاملي.
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ن وتيااة شااانون ال اواتدة يف الوثيقااة  CD/1299ت تك اان دتاج املداازوانع املوجااودة يف نطاااّ
املعاهدة .ومن الل ما عناق مراتا مان الادول األ ارو اااائزة لألسالحة النووياة ،فا ن هاذا هاو بديادا
ما ت قله هذق الدول من أ جن دامة ميزطا اتساساتيجية .ومان الواضاح أن هاذق الادول ت قان معاهادة
بظر فقط اإلنتاج يف املستقبن ،ليس ابعتباتها مس لة ت قاين وران فحساب ،بان اساتنادا ت سا ها
ملا تراق وتية ت اوضية مت قا عليها ات اقا متعدد األرراف.
ولذل ت إكن لبا ستان أن تنقم أ مناقشاع أو م اوضاع ابتدائية أو م اوضاع أو
أعم ااال بقا ا ية عل ااى أسا اااس وتي ااة ش ااانون .فها ااذق الوتي ااة مل تع ااد م يا اادة وت ص ااااة س اااس للعما اان
املوضوعي بش ن معاهدة.
ساايد ال ارئيس ،ت ت ازال هن اااس ا تالف اااع ب ا ة بش ا ن أه اام اجلوان ااب األساس ااية لله اادف م اان
املعاهدة ونطاقها .وهذق اخلالفاع بتاج حن ،قبن بد امل اوضاع ،ا يرضي اير األرراف.
و ااا أن العدي ااد م اان الوف ااود وأعق ااا فري ااق املناقش ااة أش اااتوا فري ااق اخل ا ا التحق ا الرفي اار
املستوو املعن عاهدة لوقف نتاج املاواد اتنشاطاتية ،أود أيقاا أن أساجن موق ناا بشا ن هاذق املسا لة.
يف عاام  ،2016صاوتت اب ساتان ضاد قارات اجلمعياة العاماة  259/71الاذ أنشا فرياق اخلا ا هاذا .وقااد
شات نا مدية مر مقدمي مشروع القرات الرئيسي الثالثة من أجن التوصن نص حيظى بتوافق ا تا ،
ولكاان ماان املؤسااف أن شاواغلنا الرئيسااية مل تُعااا  .وبنااا علااى سلا  ،قاارتع اب سااتان عاادم املشااات ة يف
فريااق اخلا ا التحقا  ،علااى حنااو مااا فعلاات ماار فريااق اخلا ا ااكااومي السااابق املعاان عاهاادة لوقااف
نتاج املواد اتنشطاتية الذ عمن يف عامي  2014و .2015وأود أن أوضح إبجياز اتعتبااتاع الرئيساية
وجهت هذا القرات.
الثالثة الد َّ
أول اتعتب اااتاع ه ااو مس ا لة وتي ااة ال ري ااق .لق ااد أُس ااندع ال ري ااق وتي ااة النظ اار يف العناص اار
األساسااية ملعاهاادة مقبلااة غا متييزيااة ومتعااددة األراراف إكاان التحقااق منهااا دوليااا وبصااوتة فعالااة وبظاار
نت اااج امل اواد اتنش ااطاتية ألغ ارايت ص اانر األس االحة النووي ااة أو األجه اازة املت ج اارة النووي ااة األ اارو وتق اادمي
توصياع بش أا ،بنا على الوثيقة  CD/1299والوتية الواتدة فيها.
ن الوثيقة  ،CD/1299املعروفة أيقا ابسم وتية شانون ،ما سبق أن س رع ،انتهت فائدطا
وصالحيتها .ولن تؤد هذق الوثيقة ت احنراف امل اوضاع حنو نتيجة ت تسهم ت بقدت ضائين يف
ن اازع الس ااالح الن ااوو أو يف اتس ااتقرات اإلقليم ااي وال اادوب ،عل ااى حس اااب أمنن ااا ال ااورن .فالوثيق ااة تتس اام
ابتلتباس من حيث معاجلة مس لة ازوانع املواد اتنشطاتية وأوجه الت ااوع فيهاا ،وهاي مسا لة تت ااقم
ب عاان السياساااع التمييزيااة تنتهجهااا بلاادان معينااة .وهااذا أماار غا مقبااول ابلنساابة لنااا بساابب وضااعنا
األماان ،مااا أوضااحت .ومل يكاان يسااعنا اتنقاامام فريااق ا ا بق ا يسااتند يف عملااه هااذق
الوثيقة املعيبة.
واتعتبات الثاين هو مس لة التشكين .فجمير الدول ااائزة لألسلحة النووية هي من أصحاب
املصاالحة املباش ارين ومعرضااة أل ا أثاار ينش ا عاان أيااة معاهاادة بش ا ن امل اواد اتنشااطاتية .ومشااات ة هااذق
الد ول يف أ جهد دوب يتناول املواد اتنشطاتية أمر حتمي وت غىن عنه .وبينما ا تاتع اب ستان أت
تشا اااتس يف فريا ااق اخلا ا ا التحقا ا ها ااذا ،فا ا ن العديا ااد ما اان الا اادول األعقا ااا األ ا اارو يف املا اؤمتر ساع
القدتاع النووية الكب ة ليست ممثلة فيه أيقا .ونرو أن املؤمتر وحادق هاو الاذ يتمتار ابلتشاكين املثااب
للنظر يف مس لة املواد اتنشطاتية على أساس توافق ا تا .
واتعتبااات الثالااث هااو مسا لة تكارات أااة ثباات فشااله .لقااد شااف تقرياار فريااق اخلا ا ااكااومي
الساابق عاان مواقااف متباينااة حااد با بشا ن اان جاناب ماان جوانااب املعاهاادة ،ولكاان األهاام ماان سلا
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ات ااتالف بشا ن أهاادافها ونطاقهااا .ودون حاان هااات املسا لت ابلغااد األ يااة ،ت إكاان بقيااق تقاادم يف
العناصر األ رو املسابطة ترابطا وثيقا ،على النحو الذ اتقح مارة أ ارو يف التقريار النهاائي ل رياق اخلا ا
التحق ا  .ونظ ارا لع اادم بقي ااق أ تغي ا حن ااو األفق اان يف الواق اار وت أ تغي ا يف املواق ااف ال ااد يتد ااذها
أصااحاب املصاالحة الرئيساايون ا اارون ،واجااه ال ريااق دائمااا ن ااس مصا فريااق اخلا ا ااكااومي السااابق.
ومل تسمح ا تصاصاع ال ريق عاجلة الشواغن األساسية الد بول يف الواقر دون بد امل اوضاع املتعلقة
ابملعاهداع يف رات املؤمتر ،ومن ة فشن ال ريق يف بقيق أ سهام يف سل الصدد.
انطالقا من هذق اتعتباتاع ،ف ن اب ستان ليست يف وضر يسمح هلا بقبول أ استنتاجاع
أو توصااياع يصاادتها فريااق اخل ا ا التحق ا  .وحناان ناارفض تقرياارق اخلتااامي .وت إكاان حااال م اان
األحوال أن يشكن هذا التقرير األساس ملواصلة النظر يف هذق املس لة من جاناب استمار الادوب ،ساوا
دا ن املؤمتر أو اتجه .وأنسف إلنشا هذا ال ريق بتصويت ،وت اس قرات متعمد ابتستمرات يف اتبااع
أة مسبب لالنقسام يهدف حراز تقدم و ي حنو بارام معاهادة مثا ة للجادل وساع أهاداف غا
واضحة ونطاّ متنازع عليه.
وت إكن حراز تقدم بش ن معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية عن رريق تغي الشاكن أو
اد اان أو ب ااريت حل ااول تس ااتبعد آتا سو مص االحة تئيس ااي  .وعلين ااا أيق ااا أن ننظ اار مدي ااة يف ا أت
الس االبية ال ااد تلح ااق هف اااّ املعاه اادة نتيج ااة للسياس اااع ارئ ااة املتمثل ااة يف اتنتقائي ااة والتميي ا ز واملع اااي
املزدوجة .وينبغي النظر هذق املس لة يف السياّ األمن واتسساتيجي األوسر نطاقا.
وأ ا ا ،س اايد ال ارئيس ،أود أن أتد عل ااى املالحظ اااع ال ااد أد هب ااا س ا ال ااوترع املتح اادة
املااوقر ،والااد أشااات فيهااا أن اب سااتان نعرقلااتن يف مناسااباع متعااددة امل اوضاااع املتعلقااة عاهاادة
لوقف نتاج املواد اتنشطاتية يف املؤمتر .لقد بذلت قصاتو جهد  ،ماا أشارع ،داولاة شارح موق ناا،
ولكن أود ،تدا على تل املالحظاع ،أن أسسعي اتنتباق بعض النقاط املهمة.
أوت ،ا ح اوا ب أن أش اادد عل ااى أن اب س ااتان تع اااتيت فق ااط أي ااة معاه اادة بظ اار نت اااج املا اواد
اتنش ااطاتية يف املس ااتقبن :أع اان معاه اادة لوق ااف نت اااج امل اواد اتنش ااطاتية فق ااط .وحن اان ت نع اااتيت ب ارام
معاهادة تغطاي علاى نطاااّ واسار املاو َّاد اتنشااطاتية ،اا يف سلا اإلنتاااج الساابق واملدازوانع املوجااودة.
وحن اان نعل اام حقيق ااة أن ال ااوترع املتح اادة ،ش ا أا ش ا ن حل ائه ااا ا ارين م اان ال اادول اا ااائزة لألس االحة
النوويااة ،تشااجر ب ارام معاهاادة لوقااف نتاااج امل اواد اتنشااطاتية فقااط وتاادعو ليهااا .ولكاان ا ح اوا ب أن
أس اار وأ ااد ماان جديااد أننااا علااى اسااتعداد لالنقاامام امل اوضاااع املتعلقااة عاهاادة تشاامن ص اراحة
املدزوانع املوجودة.
وا حوا ب أن أب ملاسا يتسم هذا املوقاف ياة ابلغاة لبا ساتان .أوت ،ملاا لاه مان أثار طا
جدا على أمننا القومي واستقراتان اإلقليمي .ننا نشهد  -و لكم تشهدون  -سياساع عدوانية وحشدا
عسكرر يف جواتان .والعديد من الدول الغربية مسؤولة مباشرة عن هذا الوضر .أنيا ،ألن التميياز يازداد
س ااو ا .ف ااالنهة التميي ااز واملع اااي املزدوج ااة املطبق ااة م اان ااالل جمموع ااة م ااوتد امل اواد النووي ااة وات اق اااع
ت اااقم ع اادم التماث اان .ن ه ااذق البل اادان تت اايح اليوتاني ااوم ادل ااي
التع اااون الن ااوو امل اادين الثنائي ااة ت ااؤد
املوجااود تسااتددامه يف بارامة األساالحة النوويااة عاان رريااق السااماح ابملبيعاااع اخلاتجيااة لليوتانيااوم الااذ
إكا اان اسا ااتددامه يف حمطا اااع الطاقا ااة النوويا ااة .ها ااذا ابإلضا ااافة مبيعا اااع الا اادفاع األ ا اارو والتعا اااون
الدفاعي .وندعو الوترع املتحدة القيام بدوتها ،بوص ها بلادا يتحمان مساؤولية اصاة عان السالم
واألمن الدولي  ،وأن توقف الس يف هذا اتظاق ،وأت تكون جز ا مباشرا من هذا النهة التمييز  .أما
الساابب الثالااث فيتعل ااق ابملناقشااة األوساار نطاق ااا حااول مااا حن اااول بقيقااه  -وهااو ن اازع السااالح أو ع اادم
اتنتشات  -عن رريق املعاهدة .فما مل تادتج املدازوانع املوجاودة يف نطااّ املعاهادة ،وتيثماا ياتم سلا ،
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ستكون املعاهدة جمرد ص أفقي لعدم اتنتشات .و نن أس ل بصدّ البلدان األ رو ،اا فيهاا البلادان
امللتزمة التزاما حقيقيا بنزع السالح النوو  ،واملؤيادة ملعاهادة حظار األسالحة النووياة ،ماا سا انات ترياد
معاهدة بظر فقط نتاج املواد اتنشطاتية يف املستقبن.
ن املعاهدة تصاغ حاليا بطريقة ت تستهدف سوو اب ساتان ،وعلياه ت ماانر لادينا مان ا ااس
موقااف ااردان وت م اان عرقل ااة امل اوض اااع بش ا ن املعاهاادة ،ألأ ااا تتعل ااق ص االحتنا األمني ااة القومي ااة .أم ااا
البلاادان األ اارو الااد ظااد ن سااها يف أوضاااع مماثلااة فتتدااذ املوقااف ن سااه بشا ن املسااائن الااد تااؤثر علااى
مصااها األمنية القومية.
وبة نقطة أ ة ،وأقول سل بكان اتحاسام الواجاب ،تاتلدص يف أن مان اجلارأة الشاديدة أن
يناادد بل ااد ااالوترع املتح اادة ببلاادان أ اارو لعرقلتهااا امل اوض اااع املتعلقااة ابملعاه اادة .هااذا بل ااد يع اااتيت
امل اوضااع بشا ن ان مسا لة يف املاؤمتر :نازع السااالح الناوو  ،ومنار حاادوث ساباّ التسالح يف ال قااا
اخلاااتجي ،ومناار نشاار األساالحة يف ال قااا اخلاااتجي ،وضااماانع األماان الساالبية ،و بارام ات اقيااة ملكافحااة
اإلتهاااب النااوو والكيميااائي والبيولااوجي ،ونظاام األساالحة ال تا ااة الذاتيااة التشااغين ،واألماان السااي اين.
ومل ينقا اام ها ااذا البلا ااد امل اوضا اااع املتعلقا ااة عاها اادة حظا اار األسا االحة النوويا ااة .ومل أس ا اار حا ااف تلا ا
املعاهداع الد تُتهم الوترع املتحدة ابنتظام ابتنسحاب منها.
ن موق نا ينطلق من مصلحتنا األمنية القومياة ،وحنان نتداذ موق اا بناَّا جادا يف حماولاة العمان
مار املاؤمتر علااى جياااد حان هلااذا الوضاار .وأ ااد مان جديااد وأ اارت اسااتعداد وفاد بلااد إلجياااد حاان يقااوم
على توافق ا تا ت على توجيه أصابر اتطام الغ وحماولة لومهم على اجلماود الاراهن ،و كاا إلجيااد
حن يشرس ابل عن اجلمير يف حراز تقدم.
أملانيا.

الييرئيس (تكلاام ابإلنكليزيااة) :أشااكر ممثاان اب سااتان علااى بيانااه .وأعطااي الكلمااة ا ن لس ا

السيييز ليوييير (أملانيااا) (تكلاام ابإلنكليزيااة) :شااكرا الساايد ال ارئيس علااى عقااد اجللسااة اليااوم
بش ا ن البنااد  2ماان جاادول األعمااال .أود أيقااا أن أشااكر أعقااا حلقااة النقاااش علااى عروضااهم الثاقبااة
وأفكاتهم ِ
امللهمة.
سا يد الارئيس ،يف العااام املاضااي ،ات اق فريااق اخلا ا التحقا الرفيار املسااتوو املعاان إبعااداد
معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية على تقرير موضوعي جدا بتوافق ا تا  .ة أيادع اجلمعياة العاماة
التقري اار يف قراته ااا  65/73وأحالت ااه م اؤمتر ن اازع الس ااالح للنظ اار في ااه .ويف ش ااباط/ف اير  ،2019ق اادمت
تئيسة ال ريق ،السا ة هاياد هاوتن ،حاراة مثا ة لإلعجااب بشا ن تقريارق .ونارو أن تقادما هاماا قاد
أُحرز يف تيس بد امل اوضااع بشا ن معاهادة لوقاف نتااج املاواد اتنشاطاتية ب قان هاذا التقريار الاذ
اعتُمد بتوافق ا تا  .ونرحب به ابعتباتق سهاما هاما ينبغي للمؤمتر أن يستند ليه.

وعلين ااا ،بص ا تنا أعق ااا يف امل اؤمتر ،أن نب ااذل قص اااتاان للح ااا عل ااى هيك اان بدي ااد األس االحة
النووية ولتطويرق .ولنعسف أن الر ود إكان أن يتحاول ل ان .فماا فتئناا نؤجان امل اوضااع مناذ مادة
رويل ااة ج اادا بش ا ن معاه اادة لوق ااف نت اااج املا اواد اتنش ااطاتية .ولعا ا ن ه ااذق املعاه اادة حموتي ااة يف النه ااويت
هداف عدم اتنتشات ومن ش أا أن تسهم ،يف الوقت ن سه ،يف تسا تداب هامة يف جماب الش افية
وبنا الثقة دعما لنزع السالح.
وت جيااب أن متنعنااا ا تا املدتل ااة بش ا ن جوانااب معينااة ماان املقااي قاادما ،باان ينبغااي التوفيااق
بينها أثنا امل اوضاع .ويشمن سل  ،من با أماوت أ ارو ،املسا لة اخلالفياة املتعلقاة اا سا اان ينبغاي
للمعاهدة أن تتناول املدزوانع املوجودة مان املاواد اتنشاطاتية الاد إكان اساتعماهلا يف صانر األسالحة.
26

GE.20-01425

CD/PV.1515

وسيُمكن ررح هذق األسئلة على راولاة امل اوضااع مان جارا مناقشاة متعمقاة تتااح الهلاا لكان دولاة
مش ااا ِت ة ال رص ااة لك ال ااة مراع اااة مص ااااها األمني ااة .و م ااا قلن ااا ما اراتا وتكا اراتا ،ت ينبغ ااي أن متنعن ااا ه ااذق
ات تالفاع من الد ول يف م اوضاع يلزم التوصن فيها نتيجة بتوافق ا تا .
و نن ااا نرح ااب أإا ااا ترحي ااب ابلتا ازام األعق ااا اخلمسا ااة ال اادائم يف جملا ااس األم اان ابلا ااد ول يف
مناقشاااع بشا ن معاهاادة لوقااف نتاااج املاواد اتنشااطاتية ،ونتطلاار أن يتيحاوا اترااالع علااى النتااائة
جلمير أعقا املؤمتر ا رين.
معاهدة.

ويف اخلت ااام ،أود س اايد ال ارئيس أن أش اادد عل ااى أن الوق اات ق ااد ح ااان لب ااد امل اوض اااع بش ا ن
الرئيس (تكلم ابإلنكليزية) :أشكر س

أملانيا على بيانه .أعطي الكلمة ا ن لس

الص .

السيز يل سونغ (الص ) (تكلم ابلصينية) :سيد الرئيس :لقد استمعت ووفد بلد بعناياة
البياانع امل يدة للغاية الد أد هبا أعقا حلقة النقاش األتبعة.
والي ااوم ،وألول م اارة ،أج اارو م اؤمتر ن اازع الس ااالح مناقش ااة مواض اايعية بش ا ن مس ااائن ساع ص االة
عاهاادة لوقااف نتاااج املاواد اتنشااطاتية .وأصااغينا بياااانع وفااود أ اارو ،وساايتناول بياااين العديااد ماان
آتائها أيقا .لقد أحسست عندما ان س الوترع املتحدة يتكلم للتو نن أت ق مر عدد ب من
آتائه بش ن الت اويت على املعاهدة وأ يدها .غ أنن آساف أيقاا ألناه س ار اسام الصا مارة أ ارو يف
بيانه هذا اليوم قائال ن الص أعاقت امل اوضاع بش ن معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشاطاتية .لاذل
أجدين مقاطرا أن أوضاح يف هاذا املقاام أن الصا مل تعرقان قاط باد امل اوضااع بشا ن املعاهادة يف
املؤمتر ،وأود أيقا أن أغتنم هذق ال رصة ألحث س الوترع املتحدة على عدم اتباع هذا الانهة غا
املوضوعي واسانب للصواب يف ااكم على سياساع الص ومواق ها.
سا عريت علاايكم ثااالث نقاااط .أوت ،ت إكاان ،باان ت جيااب جارا امل اوضاااع بشا ن معاهاادة
لوقااف نتاااج امل اواد اتنشااطاتية ت يف رااات م اؤمتر ناازع السااالح .فساايكون هااذا هااو القاامان األساسااي
اجية املعاهدة وعامليتها وفعاليتها .و ن تر يبة عقوية املؤمتر ونظامه الدا لي يظالن العامل الرئيسي
اللذين جيعالن منه ا لية املتعددة األرراف الوحيدة مل اوضاع نازع الساالح .فمان با الادول األعقاا
واير أصحاب املصلحة يف بديد األسالحة
يف املؤمتر بلدان ساع أ ية عسكرية يف منارق العامل افةُ ،
النووية ونازع الساالح الناوو أعقاا يف املاؤمتر أيقاا .زد علاى سلا أن النظاام الادا لي للماؤمتر ،القاائم
على توافق ا تا  ،هو الذ يك ن أن تراعى مصاحل اير الدول األعقا وشواغلها األمنية مراعاة اتمة
يف عملية الت اويت.
لننظار مااثال امل اوضاااع بشا ن معاهاادة ااظاار الشاامن للتجاااتب النوويااة ،الاد عُقاادع هنااا
قباان أ ثاار ماان  20عامااا .فبمجاارد رااالّ امل اوضاااع ت يااا ،شاااتس اياار أصااحاب املصاالحة ،بصا تهم
أعقا يف مؤمتر نزع السالح ،يف الت اويت بش ن املعاهدة بطريقة جادة ومسؤولة ومهنية للغاية .وأمكن
التوصاان توافااق يف ا تا بش ا ن نااص املعاهاادة ماان ااالل عمليااة ت اااويت فيهااا مشااقة وص ا ودق ااة،
وانطوع على حلول توفيقية متكرتة ،ونتيجة لذل عوجلت الشواغن األمنية الرئيساية جلميار األراراف.
و اناات هااذق ظربااة قيمااة لاات جناااح امل اوضاااع علااى املعاهاادة .ومشااات د شدصاايا يف عمليااة الت اااويت
برمتهااا َّ
مكنتاان ماان فهمهااا علااى وجااه أ ماان وتر اات يف ن سااي أثارا عميقااا .وابلنساابة للمعاهااداع الرئيسااية
ج اتب النووياة ومعاهادة وقاف
املتعددة األرراف لتحديد األسالحة النووياة ،مثان معاهادة ااظار الشاامن للت ا
نتاج املواد اتنشطاتية ،يشكن املؤمتر آلية ت اويت ت بدين عنها لقمان جودة الصكوس ووزأا وأ يتها.
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وهل ااذا الس اابب ،تعتق ااد الص ا وال اادول اخلم ااس اا ااائزة لألس االحة النووي ااة والعدي ااد م اان ال اادول
األعقا األ رو اعتقادا تاسدا ن املؤمتر هو املكان املناساب الوحياد للت ااويت بشا ن معاهادة لوقاف
نتاااج امل اواد اتنشااطاتية و برامهااا ،ولاان يوافااق معظاام الاادول األعقااا يف امل اؤمتر ،ااا فيهااا الص ا  ،علااى
نشااا حم اان جدي ااد .وت إكاان أن توافااق الص ا علااى اتنقاامام أ معاه اادة دوليااة هامااة لتحدي ااد
األسلحة ونزع السالح سا مل تشاتس يف عملية الصياغة والت اويت.
وقد س ر العديد من الزمال مس لة وقف اإلنتاج يف بياانطم اليوم ،وأود أن أغتنم هذق ال رصة
أل اارت موق ااف الص ا بش ا ن ه ااذق املس ا لة .نن ااا ن اارو أن الوق ااف ات تي ااات لإلنت اااج ل اايس ه ااو املس ااات
األساسي إلجياد حن امن وفعال ملس لة معاهدة وقف نتاج املواد اتنشطاتية .ويف يومناا هاذا وعصاران
هااذا ابلااذاع ،بااة بلاادان قااد تنكاار اليااوم مااا أ دتااه ابألمااس ،وإكاان أن تتنصاان داتة حاليااة تعسا ا ماان
اير السياساع واتلتزاماع الد تعهدع هبا سابقتها ،فال يدت استمر الدوب أ وجهة هاو موليهاا.
وعليااه ،يبقااى املسااات األساسااي ااان مسا لة معاهاادة وقااف نتاااج املاواد اتنشااطاتية هااو الت اااويت بشا أا
و برامها يف املؤمتر .وستدعم الص هذق امل اوضاع مثلما ان دأهبا دائما.
أمااا النقطااة الثانيااة الااد أود اإلشاااتة ليهااا فهااي أن وتيااة شااانون أساااس هااام لبااد امل اوضاااع
بشا ن معاهادة وقااف نتااج املاواد اتنشاطاتية .ومااا ان ا املاؤمتر ي كاار مناذ ساانواع عديادة يف الت اااويت
بشا ن هااذق املعاهاادة .فبعااد ا تتااام امل اوضاااع بشا ن معاهاادة ااظاار الشااامن للتجاااتب النوويااة ،ثااف
أعقا املؤمتر جهودهم إلجياد سبن لبد امل اوضاع بش ن معاهادة وقاف نتااج املاواد اتنشاطاتية .وقاد
عشت هذق التجربة آنذاس شدصيا يف هذق القاعة.
وظدت اإلشاتة أن وتية شانون هي توافق قيم يف ا تا  ،توصلت لياه ايار األراراف بعاد
جه ااد روي اان ،وه ااي أ ا قاس اام مش ااسس ب ا مواق ه ااا .وج ااوهر ه ااذق الوتي ااة ه ااو بقي ااق ه اادف بدي ااد
األسلحة املتمثن يف حظر اإلنتاج اجلديد للمواد اتنشطاتية ألغرايت صانر األسالحة النووياة أو األجهازة
املت جرة األ رو من الل معاهدة لوقف نتاج املاواد اتنشاطاتية تكاون متعاددة األراراف وغا متييزياة
وإكاان التحقااق منهااا دوليااا .وجاادير ابلااذ ر أن األسااس املتمثلااة يف السياسااة واملصاالحة األمنيااة وامل هااوم
التقن ،الد يرتكز عليها توافق ا تا الذ توصلت ليه ايار األراراف آناذاس ،ت تازال هاماة وصاااة،
ومل يطرأ عليها أ تغي جوهر روت الوقت.
وتعتقد الص أن على اير األرراف يف املؤمتر أن تواصن الس على دتب هذا التوافاق اهلاام
يف ا تا وأن تُر ااز علااى أهدافااه اهلامااة علااى النحااو املب ا  ،علااى أن ااذ يف اتعتبااات الكاماان العواماان
السياساية والعساكرية واألمنياة والتكنولوجياة املعقادة وغ هااا مان العوامان الاد تنطاو عليهاا امل اوضاااع،
وتراعااي متااام املراعاااة الش اواغن األمنيااة املشااروعة جلمياار األر اراف وحقهااا يف اتسااتددام الساالمي للطاقااة
النووية ،وتنظر يف فعالية املعاهدة وأوليتها وجدواها نظرة متوازنة ،وينبغي هلا بعد سل أن تناقش تلا
العوام اان مناقش ااة مناس اابة اس ااتنادا ه ااذا األس اااس ،وتع ااا مس ااائن حم ااددة م اان قبي اان نط اااّ املعاه اادة
وتعري ها وآلية التحقق وشروط بد ن اسها .وجيوز جلمير األرراف أيقا ،ما دامت تتساوو يف عقوية
امل اؤمتر ،أن تق اادم وجه اااع نظ اار وآتا جدي اادة م ااف تغب اات يف سل ا يف ر ااات عملي ااة امل اؤمتر ،جان ااب
ش اواغلها وت ا اطااا .وعلااى أساااس املساااواة واتح اسام املتبااادل ،إكاان لألر اراف أن تزيااد الثقااة تاادتجييا،
وتقلن من اخلالفاع ،وتوسر نطاّ ت ا ها ،وتتوصن نص تعاهد قوامه مبدأ توافق ا تا .
نقطد الثالثة هي أن يقطلر مؤمتر نزع السالح بعمن موضوعي يتناول فيه مواضير هامة مثن
امل اوضاع بش ن معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية ،الد ظان عااجزا مناذ وقات رويان عان الشاروع
فيهااا .وت تقاار املسااؤولية علااى عاااتق آليااة امل اؤمتر ن سااها ونظامااه الاادا لي ،وت حااف علااى عاااتق الاادول
األعقا يف املؤمتر .و سا ان بد امل اوضاع بش ن املعاهداع الدولية الرئيسية لتحدياد األسالحة تهيناا
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أساسا ابإلتادة السياسية جلمير األرراف ،فينبغي اإلشاتة أيقا أن ما حيدد هذق اإلتادة ن ساها هاو
البيئة الدولية والسياّ التاتاي .فتطوت ااالة السياسية واألمنية الدولية وتغ ها يشبهان املنا اديط بنا.
وعلاى مادو العقادين املاضاي  ،شاهدع ااالااة السياساية واألمنياة الدولياة والعالقااع با القااوو
الكا ا و تغا ا اع عميقا ااة ومعقا اادة ،ومتا اار اتسا اساتيجياع العسا ااكرية واألمنيا ااة لا اابعض القا ااوو الكا ا و أيقا ااا
بتعديالع هامة .فعلى سبين املثال ،منذ بداياة هاذا العاام بان وحاف األسابوع املاضاي ،شاهد أعقاا املاؤمتر
مرة أ رو تعديالع تئيساية لسياسااع بدياد األسالحة النووياة ونازع الساالح الناوو لادو قاوة ا و،
جانب ث هذق التعديالع اخلط يف عملية بديد األسلحة ونزع الساالح وعادم اتنتشاات علاى الصاعيد
تبعاع بعيدة املدو .وهذا هو الواقر الذ علينا مواجهته.
الدوب ،األمر الذ سيظن يؤد
وعلى الرغم من تعقد الوضر الدوب ،وعدم نقوج الظاروف السياساية الاد متكان املاؤمتر مان باد
م اوضاااع تعاهديااة بش ا ن مواضااير هامااة شااف نقااوجا اتمااا بعااد ،ت ينبغااي لنااا ،بص ا تنا دوت أعقااا يف
املؤمتر ،أن نظن مكتويف األيد ونُبقي هذق ا لياة ال ريادة املتعاددة األراراف للت ااويت بشا ن نازع الساالح
جامدة أجن غا مسامى .فتنشايط املاؤمتر واجاب مهان يقار علاى عااتق ان وفاد وزميلاة وزميان حاضار
هنا ،وهو أيقا مهمتنا الرئيسية للح ا على تعددية األرراف وضمان مر ز املؤمتر وفعاليته.
وأود ااذل أن أش اادد عل ااى أن امل اؤمتر قااد أتس ااى ابل ع اان ،بع ااد ساانواع م اان اجله ااود الد وب ااة،
أساسااا متينااا وفااتح آفاقااا واسااعة وا تسااب أ يااة با ة يف اتضااطالع ابلعماان املوضااوعي بشا ن الققااار
الرئيس ااية والب اااتزة ،ااا فيه ااا امل اوض اااع املتعلق ااة عاه اادة وق ااف نت اااج املا اواد اتنش ااطاتية .وفيم ااا ا ااص
الت اااويت بشا ن هااذق املعاهاادة ،أجنااز فريااق اخلا ا ااكااومي التااابر لألماام املتحاادة املنشا يف عااام 2013
وفريااق اخلا ا التحقا الرفياار املسااتوو التااابر لألماام املتحاادة املعاان إبعااداد معاهاادة لوقااف نتاااج املاواد
اتنشطاتية املنش يف عام  2017قدتا ب ا من العمن املوضوعي واملهن املتعمق يف هذا الصدد ،ويشكن
تقريارا ال اريق أساسااا هامااا وثاارر ملواصاالة العماان املوضااوعي للماؤمتر .وأود أيقااا أن أوجااه جزياان الشااكر
لسا هولناادا يف هااذا املقااام علااى جهااودق اهلامااة بشا ن مسا لة امل اوضاااع املتعلقااة عاهاادة وقااف نتاااج
املواد اتنشطاتية يف رات اهليئة ال رعية الد أنش ها املؤمتر يف العام املاضي.
وأود أن أس ِار اجلمياار علااى وجااه اخلصااوص ن الطريقااة الااد يااؤد هبااا فريقااا اخلا ا املااذ وتان
أعالق عملهما تتيح أيقا مرجعا هاما للمرحلة التالية من عمن املؤمتر .فعلى سبين املثال ،شاتس َسل ي،
الس ا ف ااو ون ااغ ،وزم ااال ق يف أعم ااال فري ااق اخل ا ا التحق ا الرفي اار املس ااتوو الت ااابر لألم اام املتح اادة.
ويتقااح لنااا ماان مقدمااة تقرياارهم أن أساالوب عماان هااذا ال ريااق قااد اتساام ابلثباااع واتن تاااح ،وأن موقااف
اير األرراف املشات ة يف أعماله اان صارحيا وعملياا .وأود أن أغتانم هاذق ال رصاة تقتبااس فقارت مان
مقدمة تقرير ال ريق .وأعتقد يف هذا الصدد أن أساليب العمن املتبعة يف راتق م يدة جدا لعملنا.

(تكلم ابإلنكليزية)
يرد يف ال قرة  5من املقدمة ما

يلي:

قااام ال ريااق التحقا  ،مااا يااوحي بااذل ا ااه ،ابلس يااز علااى التحقا مل اوضاااع
مقبلة بش ن املعاهادة ،ونظار يف العناصار اجلوهرياة ملعاهادة مقبلاة غا متييزياة متعاددة األراراف
إكن التحقق منها دوليا وبصوتة فعالاة بظار نتااج املاواد اتنشاطاتية ألغارايت صانر األسالحة
النووي ا ااة أو األجه ا اازة املت ج ا اارة النووي ا ااة األ ا اارو وق ا اادم توص ا ااياع بش ا ا أا ،بن ا ااا عل ا ااى الوثيق ا ااة
 CD/1299والوتية الواتدة فيها .وللقيام بذل  ،أعد اخل ا قائمة موجزة بلغة مبسطة بعناصر
املعاهاادة ادتملااة لتسااهين مهمااة امل اوضا يف املسااتقبن .وحيثمااا تاارد قاوائم ابخلياااتاع يف هااذا
التقرياار ،ينبغااي فهمهااا علااى أأااا تعكااس النطاااّ الكاماان لااآلتا املعاارب عنهااا بش ا ن معاهاادة
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مقبلاة ،دون أن تعان ضامنا حاال اتت ااّ علاى أ ياات بعيناه .و اا أن هاذق املناقشااع
التحق ية مل تكن ثابة م اوضااع ،فلام تُباذل أ حماولاة لتقاييق نطااّ اخليااتاع املوضاوعية
املطروحة ،أو تذلين العقباع السياسية الد بول دون الت اويت بش ن معاهدة .وابإلضافة
سل  ،متكن اخل ا من البنا على عمن فريق اخل ا ااكومي من الل زردة توضيح عادد
من الققار ،ا يف سل اتعتباتاع القانونية واملؤسسية املتعلقة عاهدة مقبلة.
وفيما يلي نص ال قرة

:6

ات ا ااق اخلا ا ا علا ااى أنا ااه ينبغا ااي قا ارا ة ها ااذا التقريا اار ابتقا اسان ما اار تقريا اار فريا ااق اخلا ا ا
ااكا ومي علااى النحااو ال اواتد يف الوثيقااة  ،A/70/81الااد اناات ثابااة نقطااة اتنطااالّ لعماان
ال ريق التحق  .وقد حرص ال ريق التحق على عدم تكرات ما جا يف سلا التقريار أو
اخل ااويت جم ااددا يف تواف ااق ا تا ال ااذ بق ااق ابل ع اان يف ه ااذا الس ااياّ .وريل ااة ف ااسة امل ااداوتع،
ظنب اخل ا أيقاا تكارات املناقشااع الاد اساتندع ليهاا اساتنتاجاع فرياق اخلا ا ااكاومي .
وقد ساعد سل يف جناز أقصى قدت ممكن من العمن يف غقون الوقت القص املتاح لل رياق
التحق  ،وأدو يف النهاية عداد قائمة ابلعناصر ادتملة للمعاهدة و وضر توصياع
مت ااق عليه ااا ق ااد تس اااعد يف تس ااا أس ااس مهم ااة للم اوض اااع يف املس ااتقبن .ويُق اادَّم اان م اان
القائمااة والتوصااياع دون املساااس ابملواقااف الورنيااة أو بنشااو عناصاار أ اارو قباان امل اوضاااع
أو أثنا ها.

(تكلم ابلصينية)
وددع اقتب اااس ه ااذا املق اامون وقرا ت ااه عل اايكم م اان جدي ااد ألن اان أعتق ااد أن أ ااة فري ااق اخل ا ا
التحق هذا ابلذاع م يد جدا ملؤمتران وحنن نواصن اتضطالع بعملنا املوضوعي الذ يتنااول سابن
املقااي قاادما سا لة امل اوضاااع بشا ن معاهاادة وقااف نتاااج املاواد اتنشااطاتية .وت شا يف أن مناقشااة
املؤمتر املوضوعية على صعيد اخل ا ت ينبغي أن تستند هذين التقريرين فحسب ،بن أيقا اير
املواقف ووجهاع النظر وا تا واتقساحاع الد ررحتها الدول األعقاا يف املاؤمتر يف املاضاي والاد قاد
تطرحها يف املستقبن.
سيد الرئيس ،ن الوفد الصين وأان شدصيا على استعداد لالنقمام ايار األراراف يف
مواصلة اجلهود الرامية التوصن برانمة عمن شامن ومتوازن وعملي ووضر الستيباع الالزمة ليبدأ
املؤمتر عمله املوضوعي يف أقرب وقت ممكن بش ن اير املواضير اهلامة ،ا يف سل امل اوضاع املتعلقة
عاهدة وقف نتاج املواد اتنشطاتية ،بغية تسا أساس مت للم اوضاع ساع الصلة يف املستقبن.
ال ييرئيس (تكل اام ابإلنكليزي ااة) :أش ااكر س ا
اململكة املتحدة.

الص ا عل ااى بيان ااه .وأُعط ااي الكلم ااة ا ن ملمث اان

السيييز الينليين (اململكااة املتحادة) (تكلاام ابإلنكليزيااة) :ساايد الارئيس ،ا حاوا ب أوت أن
أشكرس على تنظيم هاذق املناقشاة وأشاكر أعقاا حلقاة النقااش علاى ساهاماطم .تؤياد اململكاة املتحادة
البي ااان ال ااذ أد ب ااه اتب اااد األوتوال وت ااود أن تق اايف بق اار لم اااع ب اادد موق ن ااا ال ااورن م اان امل اواد
اتنشطاتية.
لقد ا تاتع اململكة املتحدة وقف نتاج املواد اتنشاطاتية ألغارايت صانر األسالحة النووياة أو
األجهاازة املت جاارة النوويااة األ اارو منااذ عااام  .1995ويف عااام  ،1998اناات اململكااة املتحاادة أول دول ااة
حااائزة لألساالحة النوويااة تعلاان عاان ااجاام اإلااااب ملدزوانطااا ماان املاواد اتنشااطاتية ،وتقاار روعااا اياار
املاواد اتنشااطاتية الااد مل تعااد تزمااة ألغارايت الاادفاع بات القااماانع الدوليااة حيااث ت تازال حااف يومنااا
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هذا قر للت تيش من الو الة الدولية للطاقة الذتية .ومنذ سل اا  ،تُن َّذ اير عملياع التدصيب
و عادة املعاجلة يف اململكة املتحدة وجب القماانع الدولية.
والتزامنا ااا ببا ااد م اوضا اااع يف را ااات ما اؤمتر نا اازع السا ااالح بشا ا ن معاها اادة لوقا ااف نتا اااج املا اواد
اتنشطاتية هو التزام واضح .ف ي عام  ،2016قدمنا مشروع مقسح ل انمة عمن وفريق عامن مرتبط به
أي اادان في ااه دتاج حك اام يتن اااول املس ااائن املتعلق ااة عاه اادة لوق ااف نت اااج امل اواد اتنش ااطاتية .وأي اادان نش ااا
اهليئاااع ال رعيااة اخلمااس يف عااام  ،2018واضااطلعنا باادوت نشااط يف سلساالد اجتماعاااع اخل ا ا القائمااة
على توافق ا تا الد ترأستها ندا لتعميق ااوات بش ن معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية.
و الل تائستنا للمؤمتر يف عام  ،2019قدمنا مشروع مقرت ان من ش نه أن إقي قادما هباذا
العم اان ويس اااعد يف تقري ااب امل اؤمتر م اان وض اار ال ااوترع املتعلق ااة ببن ااود ج اادول أعمال ااه األساس ااية األتبع ااة
والت اويت عليها .وسنواصن جهودان إلعادة املؤمتر مسات عمله.
السا اايد الا ارئيس ،ما ااا زلنا ااا نؤيا ااد الشا ااروع ال ا ااوت يف م اوضا اااع بشا ا ن معاها اادة لوقا ااف نتا اااج املا اواد
اتنشااطاتية يف هااذا امل اؤمتر ،وساانعمن بنش اااط ماار ال اادول األ اارو تستكش اااف ساابن املق ااي قاادما .ويش اامن
العمن مر األعقا الدائم يف جملس األمن ،من الل عملية األعقا اخلمسة الدائم الد تسأساها
سل
َ
اململكة املتحدة ،ح انعقاد املؤمتر اتستعراضي ملعاهدة عدم انتشات األسلحة النووية يف عام .2020
ولقد سبق أن أشاتع عدة وفود يف املناقشاع الد جرع حف ا ن أن األعقاا اخلمساة
الاادائم يف جملااس األماان ساايعقدون مناقشاااع علااى مسااتوو اخلا ا بش ا ن معاهاادة لوقااف نتاااج امل اواد
اتنشطاتية ،يف رات برانمة عملنا هلذا العام.
لس

الييرئيس (تكلاام ابإلنكليزيااة) :أشااكر ممثاان اململكااة املتحاادة علااى بيانااه .وأعطااي الكلمااة ا ن
الياابن.

السيييز ااييامي اوا (الياااابن) (تكلاام ابإلنكليزيااة) :شااكرا ساايد ال ارئيس ،شااكرا أيهااا الس ا
دونغ على تنظيم هذق املناقشاع املوضوعية اليوم بش ن الققار األساسية األتبر ،ا يشمن البند  2من
جدول األعمال.
أود أن أباادأ ابلتط اارّ األساسااياع .من ااذ لقااا قنبلت ا ستيت ا عل ااى ه وشاايما وانغ ااازا ي
يف  6و 9آب/أغسااطس  ،1945علااى التاواب ،ظاان استماار الاادوب يتقاساام هاادفا مشااس ا هااو قامااة عااامل
آ ِمان ااال ماان األساالحة النوويااة .و ن الياااابن ،بوصا ها البلااد الوحيااد الااذ عاااىن ماان الت جا اع الذتيااة
الل اارب ،تدتس بعمق العواقب الكاتثية الد تستب على استددام األسلحة النووية.
ماان انحيااة أ اارو ،تقاار أيقااا علااى عاااتق دولااة ساع ساايادة مسااؤولية جليلااة تتمثاان يف .ايااة
أتواح وممتلكاااع شااعبها .وتسااعى الياااابن جاهاادة للنهااويت بناازع السااالح النااوو وبقيااق األماان يف آن
واحد ،مر مراعاة اتعتباتاع اإلنسانية واألمنية على حد السوا  .ويف ضو ما تقدم ،وجب مان جدياد
ا اااس تااداب واقعيااة ابلتع اااون ماار اياار الاادول ،م اار اتع اساف ابلصااعوبة الشااديدة ال ااد تتساام هبااا البيئ ااة
األمنية العاملية.
وتُن َّذ حاليا مبادتاع عديدة للوفا ابتلتزاماع السابقة علاى أسااس ان اراد أو ثناائي .و ماا
س ر السايد وان ،فا ن مباادتة طيئاة البيئاة الالزماة لنازع الساالح الناوو ومباادتة املشاروع العااملي واجتمااع
ستو هومل الوزات املعن بنزع الساالح الناوو ومعاهادة عادم اتنتشاات ،يتنااول ايعهاا مواضاير مماثلاة يف
سياّ اجلهود املبذولة قبن انعقاد املؤمتر اتستعراضي ملعاهدة عدم انتشات األسلحة النووية يف عام 2020
وما بعدق.
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وقاد ت اازع الياااابن وستواصاان الس ياز علااى رائ ااة واسااعة مان اخلطاواع امللموسااة ،مثاان اعتماااد
سياساع اإلعالن الد تتسم بقدت أ من الش افية واملسؤولية ،وتداب ااد من دوت األسلحة النووياة
يف املااذاهب والسياساااع ،وتااداب تعزيااز الش ا افية وااااد ماان طاار اسااتددام األساالحة النوويااة ،وتعزيااز
ضماانع األمن السلبية .ونلتزم فقال عن سل ابلعمن على التحقاق مان نازع الساالح الناوو ومعاجلاة
املسائن املتصلة ابملواد اتنشطاتية املستددمة يف صنر األسلحة النووية أو األجهزة املت جرة األ رو.
وبعد اتستماع عريت السيد وان ،من الواضح أن هناس اارر نووية حمتملاة ثا ة ،وثالثاة
شواغن أو أتبعاة فيماا يتعلاق ابااد مان اخلطار الناوو  .واليااابن يف وضار إكنهاا مان دعام أنشاطة معهاد
األمم املتحدة لبحوث نزع السالح ،والعمن مد على ا اس تداب للحد من هذا اخلطر.
وأود أن أغت اانم ه ااذق ال رص ااة ألانق ااش إبجي اااز املس ااائن املتص االة بع اارويت أعق ااا حلق ااة النق اااش
والنقاط الد أأتها الزمال اليوم هنا يف قاعة اسلس ،وألجيب عليها .وأود أن أت ز على نقطت فقط.
أوت ،فيم ااا يتعل ااق ابملد اازوانع املوج ااودة م اان امل اواد اتنش ااطاتية ،أعتق ااد أن تقري اار فري ااق اخل ا ا
التحق ا الرفي اار املس ااتوو املع اان إبع ااداد معاه اادة لوق ااف نت اااج امل اواد اتنش ااطاتية جيي ااب عل ااى الس اؤال
الذ يتناول ي ية مراقبة املدزوانع و داتطا .و ما يتجلى جيدا يف التقرير ،ينبغي جرا تاث ملماوس
وتق اان ،أثن ااا امل اوض اااع ،يف اان فئ ااة م اان فئ اااع املد اازوانع وس اابن داتط ااا .وس اايمكننا ه ااذا البح ااث
ماان اإلجابااة علااى أساائلة مثاان فئاااع املداازوانع الااد ينبغااي أن تشااملها املعاهاادة .وعااالوة علااى سل ا ،
ينبغااي استكشاااف تااداب الش ا افية وبنااا الثقااة ،فيمااا يتعلااق ابملداازوانع .وجيا دت بنااا أن نستكشااف يف
هذا الصدد تقم املعاهدة ديباجة تُ ِ
شجر صاياغتُها الادول علاى ا ااس تاداب روعياة خل اض اازوانع
املواد اتنشطاتية.
وتتعلااق نقطااد الثانيااة ابلتحقااق ال عااال ومسا لة املاواتد ،الااد أأتهااا ممثاان اتباااد األوتوال .فااال
ينبغي أن نشدد على أ ية فعالية التكل ة فحسب ،بن ينبغاي لناا أيقاا أن نساعى تساا آلياة بقاق
أعلى مستوو .ويف تقرير فريق اخل ا التحق الرفير املستوو املعن إبعداد معاهدة لوقف نتاج املواد
اتنشااطاتية ،أش ا َ تأ م ااادق أن وضاار تعري اااع فق اضااة للغايااة يف املعاهاادة ساايتطلب ج ارا اع
تك اااليف ابهظااة يف جمااال التحق ااق .وماار سل ا  ،ينبغااي يف اعتق ااادان
بقااق واسااعة ومعق اادة وساايؤد
تن اااول مس ا لد التع اااتيف والتحق ااق من ص االت  ،ب اادت م اان اا ااد م اان ااظ اار امل اارويت عل ااى نت اااج امل اواد
اتنشاطاتية اسااتنادا مااا إكاان التحقااق مناه يف الوقاات اااضاار ،ابلنظاار التكاااليف والتكنولوجياااع
ااالي ااة وامل اواد واألنش ااطة ال ااد يتع ا حظره ااا .وينبغ ااي لن ااا أن ننظ اار أوت يف نط اااّ ااظ اار ،اس ااتنادا
موضاوع املعاهاادة والغااريت منهااا .آناذاس فقااط ينبغااي النظاار يف بليان التكاااليف والعوائااد والتكنولوجياااع
من أجن بديد ما إكن قاعه ابل عن للتحقق.
وهلذا النهة األولوية يف حالة القماانع يف الدول غا اااائزة لألسالحة النووياة ربقاا ملعاهادة
عدم انتشات األسلحة النووية .ومن منظوت التكل ة والعائد ،من املهم بقيق اتست ادة الكاملة من ة
الو الة الدولية للطاقة الذتية.
ال ييرئيس (تكل اام ابإلنكليزي ااة)  :أش ااكر س ا
اهوتية وتر.

الي اااابن عل ااى بيان ااه .وأُعط ااي الكلم ااة ا ن ملمثل ااة

السيييزم وكيين ساوأي (اهوتيااة ااوتر) (تكلماات ابإلنكليزياة) :شااكرا ،ساايد الارئيس .أود
أن أنقم الزمال ا رين يف شكرس على تنظيم هذق املناقشة املواضيعية اليوم .وأعارب عان تقادير
للعرويت الشاملة واملدتوسة الد قدمها اير أعقا حلقة النقاش اليوم.
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أود أن أ ارت إبجيااز شااديد موق ناا الااورن مان مسا لة معاهاادة لوقاف نتاااج املاواد اتنشااطاتية.
فكم ااا أ ااد وف ااد بل ااد م اراتا وتك اراتا ،سا ااان م اؤمتر ن اازع الس ااالح الص ااا وج ااادا بش ا ن النه ااويت بن اازع
السالح النوو ومنر اارب النووية ،ينبغي هلذق اهليئة املاوقرة أن تعطاي األولوياة لباد امل اوضااع بشا ن
معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية يف أقرب فرصة ممكنة .وأعتقد أن اير األعمال األساسية الالزمة
قد أُتسيت ابل عن ،ا يف سل التقرير املمتاز الذ وضعه فريق اخل ا التحق الرفير املستوو املعن
إبعداد معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية .ويف هذا الصدد ،يعتقد وفاد بلاد أن املهماة الاد يتعا
علينا أن نعجان هباا هاي تر ياز راقتناا يف املاؤمتر علاى نشاا فرياق عامان من صان مكارس هلاذق املسا لة يف
عااام  2020أو هيئااة فرعيااة من صاالة مكرسااة هلااا ،مااا دام أنااه ماان غا الاواقعي نشااا هااذا ال ريااق أو هااذق
اهليئااة يف هااذق الساانة .ويباادو أن منهجيااة امل اؤمتر قااد وضااعت منااذ عهااد قريااب تعري ااا وحاادودا ملااا إكنااه
مناقشاته ،غا أن وفاد بلااد يبااد مروناة بشا ن أسالوب نشااا هااذق اهليئاة ال رعيااة .واألهام هااو ضااروتة
تك اريس راقتنااا ووقتنااا للت اااويت يف أقاارب وقاات ممك اان بش ا ن معاهاادة لوق ااف نتاااج امل اواد اتنش ااطاتية.
ويعتقد وفد بلد أن منهجية املؤمتر ينبغي أن تسسشد هبذا اهلدف وبقروتة التعجين ابألمر.
ودعما للجهود الدولية املبذولة يف هذا الصدد ،قرتع حكومة بلد أن تؤيد اإلجرا اع ساع
الص ا االة ال ا اواتدة يف ط ا ااة األم ا ا الع ا ااام لألم ا اام املتح ا اادة بش ا ا ن ن ا اازع الس ا ااالح .و م ا اان ا ااوتر يف تعزي ا ااز
وتوسااير التعاااون بش ا ن هااذق املسا لة ماار الشاار ا ا ارين ،ااا يشاامن ناادا ،وت ساايما يف منطقااة آساايا
واديط اهلادئ.
الرئيس (تكلم ابإلنكليزية) :أشكر ممثلة اهوتية وتر على بياأا .وأُعطي الكلمة ا ن ملمثلة
الوترع املتحدة.
السيييزم لي (الااوترع املتحاادة األمريكيااة) (تكلماات ابإلنكليزيااة) :أود بدايااة أن أ ارااب
زميلي من اب ستان وأحذتق من صدات تل اتطاماع العدوانية البارلة الد تعت الوترع املتحدة أو
’’البلاادان الغربيااةبب سااببا يف ااالااة األمنيااة املزعزعااة لالسااتقرات يف منطقتااه ،باان تعت هااا ابل عاان سااببا فيمااا
يسمى جمموع املشا ن الد يتدبط فيها العامل سرق.
لقد ظلت الوترع املتحدة وت تزال ملتزمة بتحمن مسؤوليتها ابعتباتها دولة حائزة لألسلحة
النوويااة ،وتااذ ر ممثاان اب سااتان ن بلاادق ،ولاايس الااوترع املتحاادة ،هااو الااذ ت يازال يعرقاان علااى حنااو
صااات أ مناقشااة بنااا ة للت اااويت بش ا ن معاهاادة لوقااف نتاااج امل اواد اتنشااطاتية يف هااذق اهليئااة ،م ااا
يتقح مال من بيانه امل صن .وأقن ما يقال عن حماوتع صرف األنظاات عان مساؤولية اب ساتان فيماا
يتعلااق ببااذل مزيااد ماان اجلهااود املشااروعة لن اازع السااالح ،بتقااديم مواقااف الااوترع املتحاادة املعلنااة م اان
ققار أمنية أ حجما وت صلة هلا وضوعنا ،وابتلت اف على هذق املواقف ،أا حماوتع ادعة.
أمااا بشا ن سا الصا  ،ف عتقااد أن بيااان السا وود غاان عاان الشاارح ،وهااو لاايس بياااان ساتيااا
علاى اإلرااالّ باان واقعاي للغايااة ماان حيااث تاذ ق ابلتاااتيخ ااااديث للمناقشااع املتعلقااة عاهاادة وقااف
نت ا اااج امل ا اواد اتنش ا ااطاتية يف م ا اؤمتر ن ا اازع الس ا ااالح ،ا ااا يف سل ا ا عرقل ا ااة الص ا ا اللجن ا اةَ املدصص ا ااة يف
عام  ،2009أمال منها بال ش يف تبط سلا نار حادوث ساباّ تسالح يف ال قاا اخلااتجي ،وهاو ماا
ت ت ازال ت عل ااه ح ااف ا ن .وأ تل ااف م اار الس ا ب ال ااذ ت ي اارو ض ااروتة للوق ااف ات تي ااات  .ن ه ااذا
الوقف تدب أساساي مان تاداب بناا الثقاة يا دل علاى نياة الدولاة ،وينبغاي أل دولاة جاادة يف الت ااويت
بش ا ن معاهاادة لوقااف نت اااج امل اواد اتنشااطاتية أن تؤي اادق ،وسل ا أضااعف اإلإ ااان .والص ا هااي الدول ااة
تتنب هذا الوقف ات تيات .
الوحيدة ااائزة لألسلحة النووية الد مل َّ
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سرق.

سيد الرئيس ،ن ال عن أبلغ من القول يف عامل بديا د األسالحة ونازع الساالح ،بان يف العاامل
الرئيس (تكلم ابإلنكليزية) :أشكر ممثلة الوترع املتحدة .وأُعطي الكلمة ا ن ملمثلة اهلند.

السيزم هبابزا (اهلند) (تكلمت ابإلنكليزية) :شكرا جزيال سايد الارئيس .ياود وفاد اهلناد
أن يعرب عن تقديرق ل على عقد حلقة نقاش بش ن البند  2من جدول أعمال مؤمتر نزع السالح يف
اجللسة العامة هلذا اليوم .ونود أيقا أن نعرب عن الشكر لسا را املغارب وهولنادا وفرنساا وملمثان معهاد
األمم املتحدة لبحوث نزع السالح على بياانطم امل يدة.
ن وفد اهلند يؤيد الشروع فوتا يف جرا م اوضاع يف املؤمتر بش ن معاهدة لوقف نتاج املواد
اتنشا ااطاتية اسا ااتنادا الوثيقا ااة  CD/1299والوتيا ااة ال ا اواتدة فيها ااا ،وت نقصا ااد ما اان سلا ا أ مسا اااس
ابألولوي ااة ال ااد نوليه ااا لن اازع الس ااالح الن ااوو  .وعل ااى غ ارات م ااا س ااي عله غ ا ان ،س اانقيم ب اادوتان نت ااائة ه ااذق
امل اوضاع من منظوت أمننا الورن.
واهلنااد واحاادة ماان الاادول الااد شااات ت منااذ البدايااة يف تقاادمي قارات اجلمعيااة العامااة  75/48تم،
الااذ اعتُمااد بتوافااق ا تا يف عااام  ،1993ويتااو ى ب ارام معاهاادة لوقااف نتاااج امل اواد اتنشااطاتية تسااهم
سهاما ب ا يف منر اتنتشات النوو مميار جوانباه .ويعكاس القارات بوضاوح فهماا مشاس ا للهادف مان
بارام معاهاادة عامليااة غا متييزيااة إكاان التحقاق منهااا دوليااا وفعلياا اظاار نتاااج املاواد اتنشااطاتية ألغارايت
صنر األسلحة النووية أو األجهزة املت جرة النووية األ رو.
وانقمت اهلند توافق ا تا بش ن تقرير شانون يف عام  1995وبش ن نشا جلناة اصصاة
معني ااة عاه اادة لوق ااف نت اااج امل اواد اتنش ااطاتية يف امل اؤمتر يف ع ااام  .1998وابملث اان ،مل نعرق اان تواف ااق ا تا
بش ن اعتماد املقرت الواتد يف الوثيقة  CD/1864يف أرت/مايو  ،2009الذ ينص على نشا فريق عامن
معن عاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية يف رات برانمة عمن املؤمتر.
ول ااذل فا ا ن موقا ااف اهلن ااد ما اان معاه اادة لوقا ااف نت اااج املا اواد اتنش ااطاتية واضا ااح وأب اات منا ااذ
عام  .1993ونعتقاد أن الوتياة الاد سابق أن ات اق عليهاا هاذا اد ان وتارد يف الوثيقاة  CD/1299ت تازال
صااة ووثيقة الصلة وضوعنا اليوم وت تزال بظى بدعم قو من استمر الدوب.
ويتماشى ييد اهلند للم اوضاع املتعلقة عاهادة وقاف نتااج املاواد اتنشاطاتية يف املاؤمتر مار
حرصها على تعزيز النظام العاملي لعدم اتنتشات ،الذ من ش نه أن يقيف تدب ا يك ن مكانية التنبؤ
اتسساتيجي ويكون منطلقا للجهود العاملية املقبلة لنزع السالح النوو .
ويف الساانواع األ ا ة ،شااات ت اهلنااد مشااات ة نشااطة وبناا ة يف فريااق اخلا ا ااكااومي املعاان
إبعداد معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية وفريق اخل ا التحق الرفير املستوو املعن إبعداد هذق
املعاهاادة .ويؤ ااد تقرياار فريااق اخلا ا ااكااومي بوضااوح أن املعاهاادة والت اااويت بشا أا يف املاؤمتر مااا زات
يشااكالن أولويااة بظااى بت ييااد دوب واساار النطاااّ ،وأن الوثيقااة  CD/1299والوتيااة الاواتدة فيهااا مااا زالتااا
أنسب أساس للشروع يف م اوضاع ضافية .ونرو أن هذا أهم استنتاج توصن ليه ال ريق.
ويف اخلتااام ،ساايد ال ارئيس ،يااود وفااد اهلنااد أن يؤ ااد ماان جديااد التزامااه ابتنقاامام البااد
ال ااوت للم اوضاااع يف امل اؤمتر بشا ن معاهاادة لوقااف نتاااج املاواد اتنشااطاتية تكااون عامليااة وغا متييزيااة
وإكاان التحقااق منهااا دوليااا وفعليااا ،ابتسااتناد الوثيقا ة  CD/1299والوتيااة الاواتدة فيهااا .وحياادوان أماان
صادّ أت يستمر منر املؤمتر من بد هذق امل اوضاع وفقا للوتية املت ق عليها.
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ومن املؤسف أن بد امل اوضاع قاد توقاف مناذ أ ثار مان عقاد ألساباب وتد س رهاا ،ت تازال
غ مقنعة .وما عناق اليوم هو جمرد تكرات للنقااط ن ساها الاد سابق اتستشاهاد هباا ،وتكراتهاا ت يزياد
من مصداقيتها.
وعرقلااة عماان امل اؤمتر بتقاادمي أسااباب ت صاالة هلااا ابملوضااوع يسااي ابل عاان املنتاادو العاااملي
املتعدد األرراف الوحيد للت اويت بش ن نزع السالح .وقد أُ د يف ث من األحيان أن اير الشاواغن
الد قد تبديها األرراف إكن أتطا أثنا امل اوضاع يف املؤمتر .وأنمن أن يُسمح للمؤمتر ابملقي قدما
يف الشروع فوتا يف امل اوضاع بش ن معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية.
الرئيس (تكلم ابإلنكليزية) :أشكر ممثلة اهلند .وأُعطي الكلمة ا ن ملمثن مصر.
السيز السيز (مصر) (تكلم ابإلنكليزية) :شكرا سيد الرئيس .شكرا بداية على تنظيم هذق
املناقشااة بشا ن البنااد  2ماان جاادول األعمااال ،املعنااون ’’مناار اااارب النوويااة ،ااا يف سلا اياار املسااائن
ساع الص االةبب .وأتق اادم ابلش ااكر اجلزي اان أعق ااا حلق ااة النق اااش امل ااوقرين  -وه اام املمثل ااون ال اادائمون
للمغرب وهولندا وفرنسا ،والسيد وان ممثن معهد األمم املتحدة لبحوث نزع الساالح  -علاى مساا تهم
يف هذق املناقشة.
الس اايد ال ارئيس ،هن اااس ع اادة مس ااائن إك اان وينبغ ااي مناقش ااتها يف ر ااات ه ااذا البن ااد م اان ج اادول
األعمال ،و ن ان يبدو أن حموت تر يزق هو مس لة املواد اتنشاطاتية .وفيماا ااص هاذق املسا لة بديادا،
تعتقد مصر اعتقاادا تاسادا أن ماؤمتر نازع الساالح ينبغاي أن يبادأ م اوضااع بشا ن معاهادة غا متييزياة
متع ااددة األرا اراف ،إكا اان التحق ااق منها ااا دوليا ااا وفعلي ااا ،اظا اار نتا اااج املا اواد اتنشا ااطاتية ألغا ارايت صا اانر
األسلحة النووية أو األجهزة املت جرة النووية األ رو.
ووفقا للوثيقة  CD/1299والوتية الواتدة فيها ،ينبغي أن حيقق هذا الصا هاديف نازع الساالح
النوو وعدم اتنتشات على حد السوا  .وت إكن فعن سل على النحو السليم أبدا سا استُبعدع مان
نطاقااه ااازوانع املاواد اتنشااطاتية .فالصا الااذ ت حيظاار سااوو اإلنتاااج يف املسااتقبن لاايس أولويااة ولاان
إثن أ سهام ب يف هدف نزع السالح النوو .
وتتقمن اخلطواع العملية الثالثة عشرة ،الد اعتُمدع أثنا املؤمتر اتستعراضي ملعاهادة عادم
اتنتشات لعام  ،2000دعوة الت اويت بش ن هذق املعاهادة يف املاؤمتر ،لكان هاذق الادعوة مل تلاب بعاد
مروت  19عاما على اعتماد اخلطواع.
الساايد ال ارئيس ،لقااد شااات ت مصاار مشااات ة نشااطة وبن اا ة يف اياار املساااعي األ ا ة املكرسا ة
إلحاراز تقادم بشا ن هاذق املسا لة ،اا يف سلا عماان فرياق اخلا ا ااكاومي الاذ أُسااندع لياه الوتيااة
وفقااا للقارات  ،53/67وفريااق اخلا ا التحقا الرفياار املسااتوو املعاان إبعااداد معاهاادة لوقااف نتاااج املاواد
اتنشطاتية ،وهيئة املؤمتر ال رعية الثانية يف عام .2018
ومصاار علا ى اس ااتعداد لإلسااهام يف أ جه ااود مقبلااة قااد ت ق ااي ح اراز تق اادم بش ا ن ه ااذق
املس لة ،وتتطلار بقياق هاذا اهلادف يف املاؤمتر يف راات بارانمة عمان متاوازن وشاامن يساتوعب ايار
أولورع الدول األعقا فيه.
الرئيس (تكلم ابإلنكليزية) :أشكر ممثن مصر .وأُعطي الكلمة ا ن ملمثن املكسي .
السيييز مييا ويني وي ي (املكسااي ) (تكَّلام ابإلساابانية) :شااكرا ساايد الارئيس .أوت وقباان اان
شي  ،نقدت املبادتة الرامية املقي قدما ناقشة بناود جادول أعماال ماؤمتر نازع الساالح .وناود أيقاا
أن نع اارب ع اان تق ااديران للبي اااانع ال ااد أد هب ااا أعق ااا حلق ااة النق اااش األتبع ااة .وم اان املؤ ااد أنن ااا نش ااارر
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الس زني ت يتاه يف التعامان مار بناود جادول األعماال علاى حناو شاامن وماسابط .ويف تأ املكساي ،
جياب أن ينظار هااذا الانهة يف عنصار أساسااي هاو العواقاب اإلنسااانية الكاتثياة الاد قااد تانجم عان ت جا
نوو  ،وابلتاب اااجة امللحة نزع السالح النوو .
لق ااد اس ااتمعنا بعناي ااة عرض ااي الس ا ين غابريلس ااي وهوان ااغ ونت ااق عل ااى ض ااروتة الش ااروع يف
أقاارب وقاات ممكاان يف م اوضاااع بشا ن معاهاادة لوقااف نتاااج املاواد اتنشااطاتية ،ماار مراعاااة اتعتباااتاع
التقني ااة وفق ااا للوتي ااة الت اوض ااية هل ااذا امل اؤمتر .ونق اار أيق ااا ابلت ااداب اتن رادي ااة اد ااددة ال ااد س رط ااا فرنس ااا
والوترع املتحدة األمريكية وغ ا لوضر حاد إلنتااج املاواد اتنشاطاتية ،ونادتس أن أ جهاد ان اراد
حال من األحوال اااجة الت اويت على ص دوب بش ن هذا املوضوع.
ت يغ
ونس االم أيق ااا بقيم ااة عم اان معه ااد األم اام املتح اادة لبح ااوث ن اازع الس ااالح ونق اادت ت ااذ ان ي ااة
دماااج املنظااوت اجلنساااين علااى حنااو فعااال يف حمافاان ناازع السااالح ،وهااو أماار يت ااق معااه وفااد بلااد متامااا.
وسنوب دتاساع ااد من املدارر أيقا اتعتبات الواجب.
سيد الرئيس ،من أجن ظنب أ نوع من أنواع اارب النووية ،من األ ية كان أن كقي يف
التدلص من هذا النوع من األسلحة .فنازع الساالح الناوو وعادم اتنتشاات الناوو عمليتاان متعاضاداتن.
فمااا ت يوجااد ت ينتشاار وت يقاار .وماان املسااتحين فصاان عاادم اتنتشااات عاان اجلهااود الراميااة بقيااق عااامل
ال من األسلحة النووية واا ا عليه .ولذل اقسح م اوضون سابقون يف هذا املؤمتر مسات عمان يقام
طواع ،من بينها طوة أساسية ووسيطة تت ق مر التداب األ رو وتنطو على حظر التجااتب النووياة
و نتاااج املاواد اتنشااطاتية ألغارايت صاانر القناباان وغ هااا ماان األجهاازة املت جاارة ،قباان زالااة األساالحة النوويااة.
ويعتقااد وفااد بلااد أن مسااات العماان هااذا ااان معقااوت وت يازال صااااا .وقااد ا تُتماات بنجاااح امل اوضاااع
بشا ن معاهاادة ااظاار الشااامن للتجاااتب النوويااة ،علااى الاارغم ماان املشااا ن الالحقااة املرتبطااة ببااد ن اسهااا،
لكن الت اويت بش ن معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية ت يزال معلقا.
ووفا ااد بلا ااد علا ااى اسا ااتعداد للت ا اااويت ،وجا اااهز تستكشا اااف اخليا اااتاع بطريقا ااة بنا ااا ة وغا ا
متحيزة ،ومن تح على املواقف املدتل اة ،مثلماا تانص علياه وتياة شاانون حساب فهمناا ،مان أجان وضار
صا يف املسااتقبن ملاازم قااانوان وغا متييااز ومتعاادد األراراف بشا ن املاواد اتنشااطاتية ،سو نظااام بقااق
دوب فعال ومستند مبدأ الش افية واستحالة الرجوع الوتا .
وتعتقااد املكسااي أيقااا أنااه ،لكااي تسااهم هااذق املعاهاادة املقبلااة بقيمااة مقا افة يف عمليااة ناازع
السالح ،ت بد هلا من النظر يف زالة املدزوانع الد بت س هبا الدول ااائزة لألسلحة النووية حاليا من
أجن بقيق اهلدف املزدوج املتمثل يف عدم اتنتشات ونزع السالح.
وت بد مان دتاج تاداب بقاق دولياة فعالاة يف أ معاهادة مان أجان بناا الثقاة با األراراف،
وت س اايما ال اادول غ ا اا ااائزة لألس االحة النووي ااة ،وح اان مس ا لة ع اادم اإلنص اااف وع اادم التماث اان ال ااد ط اام
اتلف الدول الد ات قت على تسا نظم القماانع الشاملة مر الو الاة الدولياة للطاقاة الذتياة .وتَعتا
هااذق املعاهاادة أيقااا اياار األر اراف متساااوية ،فااال تااسس بعقااها يف وضاار حيرمهااا ماان مياازة تنافسااية يف
تط ااوير ال ا امة النووي ااة املدني ااة .وم اان األ ي ااة ك ااان ض اامان ق ااوع ا اازوانع امل اواد اتنش ااطاتية لنظ ااام
للحصر واملراقبة ضمن أوسر رات ممكن ،ألأا تنطو على طر اتنتشات .ولذل تقسح املكسي أن
تعلاان الاادول عاان اياار امل اواد اتنشااطاتية الااد لااديها ،وأن تتدااذ ط اواع لتد اايض ازوانطااا تاادتجييا،
و قا اار ها ااذق املا اواد لا اانظم القا ااماانع الشا اااملة للو الا ااة .وت با ااد أيقا ااا ما اان أن تتا ااو ى املعاها اادة حظا اار
اتس ااتددام املباش اار للم اواد اتنش ااطاتية إلنت اااج األس االحة النووي ااة وب اارمي نق اان امل اواد اتنش ااطاتية املنتج ااة
لالسااتدداماع املدني ااة األغا رايت املتص االة ابألس االحة النوويااة .وع ااالوة عل ااى سل ا  ،ينبغ ااي للمعاه اادة
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املقبلااة أن تشاامن النبتونيااوم واألمريساايوم ابعتبات ااا مااادت انشااطاتيت  ،ابلنظاار
و مكانية استددامهما سالح نووي .

قاادتاطما اتنشااطاتية

وتؤيد املكسي  ،وفقا تلتزاماطا بص تها دولة غ حائزة لألسلحة النووية ررفا يف معاهادة عادم
انتشات األسلحة النووية ،تشجير استددام اليوتانيوم املند ض التدصيب لألغارايت السالمية وحظار حياازة
ونق اان امل اواد اتنش ااطاتية ألغ ارايت ص اانر األس االحة النووي ااة أو األجه اازة النووي ااة األ اارو ال اادول غا ا
األرراف يف املعاهدة ،وتقدمي املساعدة بلدان ألثة إلنتاج املواد اتنشطاتية ألغرايت الت ج .
وات قت األرراف يف املعاهدة علاى باد امل اوضااع بشا ن اإلجارا  15مان طاة عمان املاؤمتر
اتستعراض ااي ملعاه اادة ع اادم انتش ااات األس االحة النووي ااة لع ااام  ،2010ال ااد ت ت ازال انف ااذة وس اااتية امل ع ااول
ابلكامن .ونعتقد أن تقاتير فريق اخل ا ااكومي وفرياق اخلا ا التحقا تساهم ساهاما ابلاغ األ ياة
يف حراز تقدم حنو الت اويت بش ن الص  ،وأأا تستحق النظر فيها مدية يف هذا املؤمتر.
الرئيس (تكلم ابإلنكليزية) :أشكر ممثن املكساي  .ت يوجاد متكلماون آ ارون علاى قاائمد.
لكن أتو أن ممثن اب ستان يود أ ذ الكلمة ،فليت قن.
السيز دا ون (اب ستان) (تكلم ابإلنكليزية) :شكرا جزيال سيد الرئيس .ملا انات أمامناا
بقر دقائق ،وسعيا جعن هذق املناقشة باوتية وهادفة ،أود لو تسمح ب أن أررح سؤات علاى وفاد
مسا لة الوقاف ات تيااات  ،وتقاول مااا معناااق أن
اهلناد .لقااد اساتمعنا اليااوم وفاود ثا ة وهااي تشا
اإلع ااالن ع اان وق ااف ا تي ااات إلنت اااج امل اواد اتنش ااطاتية م اان ش ا نه أن يظه اار حس اان ني ااة البل ااد و يي اادق
للمعاهدة .وآتا وفد بلد بش ن هذا اجلانب معروفة للجمير :حنن ت نؤيد وضر حد إلنتاجنا الورن
من املواد اتنشطاتية يف هذق املرحلاة ،ومان انفلاة القاول نناا ت نؤياد الوقاف ات تياات  .واساتمعنا أيقاا
تأ واض ااح وجل ااي م اان الص ا يف ه ااذا املوض ااوع .واهلن ااد بل ااد أ ااد م اان جدي ااد موق ااه املعل اان املؤي ااد
ملعاهدة وقف نتاج املواد اتنشطاتية وبد امل اوضااع ،ولكناه مل يعلان وق اا ا تيااتر .فهاال يطلعناا وفاد
يياد معاهادة
اهلند على موق ه من هذا اجلاناب ابلاذاع وعلاى اساتعدادق أم ت لادعم دعوتاه العلنياة
لوقااف نتاااج امل اواد اتنشااطاتية إبأااا نتاااج هااذق امل اواد ،مثلمااا فعاان العديااد ماان الاادول األ اارو ااااائزة
لألسلحة النووية؟ وهن هو مستعد لإلعالن عن وقف ا تيات ؟
الرئيس (تكلم ابإلنكليزية) :أشكر ممثن اب ستان .وأُعطي الكلمة ا ن ملمثلة اهلند.
السيييزم هبابييزا (اهلنااد) (تكلماات ابإلنكليزياة) :شااكرا ساايد الارئيس .جاوااب علااى الساؤال
الذ ررحه وفد اب ستان على وفد بلد  ،أقول ن موق ناا واضاح مان الوقاف ات تياات إلنتااج املاواد
اتنشطاتية .فالوقف ات تيات روعي ابألساس وإكن مان ة الرجاوع عناه ،ويساتحين ابلطبار التحقاق
منه .ونرو أن سل لن يستويف الشروط الالزمة إلبرام معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية الد ينبغي،
ماا أ اادع يف بياااين السااابق ،أن تكاون عامليااة وغا متييزيااة وإكاان التحقاق منهااا دوليااا وفعليااا .ونعتقااد
أيقااا أن الوقااف ات تيااات ت إكاان أن يكااون بااديال عاان معاهاادة ملزمااة قااانوان ،وأن اعتمااادق ساايحرم
استمر الدوب من حافز للت اويت بش ن معاهدة لوقف نتاج املواد اتنشطاتية يف مؤمتر نزع السالح.
الرئيس (تكلم ابإلنكليزياة) :أشاكر ممثلاة اهلناد .ت يوجاد متكلماون آ ا رون علاى قاائمد .أود
أن أسا ل أعقااا حلقااة النقاااش املااوقرين ن ااانوا يرغبااون يف باادا أ آتا أو تعليقاااع بعااد مناقشااتنا.
أعطي الكلمة للس زني .
السيييز يبييير (املغاارب) (تكلاام ابل رنسااية) :شااكرا ج ازيال ساايد ال ارئيس .أود لااو حاات أن
أتكلم ترية ،أو ابألحرو بتلقائية ،عن هذق املس لة اهلامة ألعريت عليكم فقط بعض األفكات عن هاذق
املواضير الد ظلت تثات يف بلد منذ مدة .لقد أتاد املغرب فيما مقى أن يسل رريق الطاقاة النووياة
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 ألغرايت سلمية ابلطبر  -إلنتاج الكهراب  ،ودات حديث حول بنا حمطة للطاقة النووية هلذا الغريت.ويف مؤمتر صح ي ،سا ل صاح يون جاللاة امللا الراحان ااسان الثااين ،الاذ اان مهتماا ابألمار ،عان
الق ااماانع ال ااد إك اان أن يق اادمها املغ اارب لك اايال ي ااؤد ه ااذا املرف ااق اتنتش ااات يف املي اادان .ف ج اااب
جاللته’’ :ماسا تريدونن أن أفعن بسالح نوو ؟بب وأعتقد أن اجلمير أدتس منذ سل اا أن اململكاة
امل غربيااة تؤيااد ناازع السااالح النااوو وعاادم اتنتشااات النااوو ووقااف سااباّ التساالح النااوو  -لاايس باادافر
ال قاايلة ،باان باادافر القااروتة .فمااا ت ن اار فيااه ينبغااي أت يوجااد وأت اا َّازن .حناان سااعدا ابنتهااا اااارب
البااتدة ،لكاان القااادم حيماان يف ثنااارق أيقااا عواماان إكاان أن تشااعن فتياان تااوتراع وأزماااع ،وقااد حاولاات
بتواضر أن أشرح لكم ،أو على األقن أن أعاريت علايكم ،الياوم حاجتناا أاة عااملي حاازم قاائم علاى
امن ن اس الرساالة .نناا نت اق ايعاا علاى
قناعاع ،وأعتقد أن جن البياانع الد اساتمعنا ليهاا الياوم تق َ
ضروتة املقي قدما يف هذا اسال .ولقد ت زان على مس لة املواد اتنشطاتية ،وأعتقد أن علينا ابلطبر أن
نوضااح األمااوت .غ ا أننااا ناارو أن سل ا ت يك ااي يف ضااو الظااروف اااليااة .ودون اتنتقاااص ماان أ يااة
األماار ،ف ا ن تناااول مس ا لة امل اواد اتنشااطاتية ماان هااذا املنظااوت ت يك ااي يف حااد ساتااه ملناار سااباّ تساالح
نوو  .هذا ن ما أتدع قوله ،سيد الرئيس ،وشكرا.
الييرئيس (تكلاام ابل رنسااية) :أود أن أشااكر سا
بلدق بش ن هذا املوضوع.

املغاارب إب ااالص علااى عااريت أفكاااتق وظربااة

(تكلم ابإلنكليزية)
أدعو ا ن الس

غابريلسي أل ذ الكلمة.

السيز رالريلسيي (هولنادا) (تكلام ابإلنكليزياة) :شاكرا .ت أود أن أريان أماد املناقشاة ،لكان
أتياد أن أشااكر م ،ساايد الارئيس وايار زمالئااي ،علااى جارا هااذق املناقشاة .أعتقااد أأااا اناات متعمقااة
جاادا .و مااا قااال غ ا ماان املتكلم ا  ،علينااا أن نواصاان املناقشااة ،وأتو أن هااذق مسااؤولية ملقاااة علااى
عاتقنا ما دمنا نعتا وضار معاهادة لوقا ف نتااج املاواد اتنشاطاتية موضاوعا هاماا جادا .وأت اق متاماا مار
س الص أن من السف ترس املؤمتر يف وضر اجلمود وعلينا أن ندفر عجلته األمام .وقد است دان
أيقااا ماان اتسااتماع ظربتااه يف امل اوضاااع املتعلقااة عاهاادة ااظاار الشااامن للتجاااتب النوويااة ،وهااي
مثال إكن أن نست يد منه للمقي قدما ،و اقتباسه ال قرت  5و 6من تقرير فريق اخل ا التحقا
الرفير املستوو املعن إبعداد معاهدة لوقف نتااج املاواد اتنشاطاتية ،اللتا حي ُسان وضاعهما يف اتعتباات
فيما نقوم به من عمن يف املستقبن.
و ما قالت ممثلة اهوتية وتر ،لقد ا تمان العمان األساساي ،ومل يعاد لادينا عاذت لت يار عادم
املقي قدما .وآمن أن نتحمن ايعا مسؤوليتنا بش ن هذا املوضوع وأن ننهض به يف أقرب وقت ممكن.
شكرا جزيال ل  ،سيد الرئيس ،على متكيننا من سل .
الييرئيس (تكلاام ابإلنكليزيااة) :شااكرا جازيال ،سااعادة السا غابريلسااي ،علااى آتائا  .أود ماان
جديد ،نيابة عن مؤمتر نزع السالح ،أن أعرب عن الص الشكر جلمير أعقا حلقة النقاش املاوقرين
وللدول األعقا على سهاماتكم املدتوسة والثاقبة وامللهمة يف هذق املناقشة.
وقبن تفر هذق اجللسة ،أود أن أبلغكم نن أعتقد ،اساتنادا املشااوتاع غا الر ياة املثمارة
والثرية الد أجريناها هذا األسبوع ،واستجابة تقساحاع العديد من األعقاا  ،أن مان امل ياد أن يكارس
املاؤمتر ،جانااب مناقشااة مشااروع مقاارتان ،بعااض الوقاات أثنااا تائسااتنا ليناااقش زيااد ماان الت صااين وتقااة
العمن الد قدمها مؤ را وفد هولندا.
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ولا ا ااذل  ،أود أن أقا ا ااسح علا ا ااى املا ا اؤمتر تنظا ا اايم جلسا ا ااة عاما ا ااة ضا ا ااافية يا ا ااوم الا ا ااثالأ  13آب/
أغس ااطس  ،2019م اان السا اااعة  15/00الس اااعة  ،18/00لتب ااادل وجها اااع النظ اار والتعليقا اااع وا تا
بش ن هذق الوتقة .و سا مل يعسيت أحد على هذا املقسح ،س رلب األمانة أن تتدذ الستيباع الالزمة.
ت أتو أ اع ا اسايت .سا ااتُعقد اجللس ا ااة العاما ااة املقبل ا ااة سَن بعا ااد ظه ا اار يا ااوم ال ا ااثالأ  13آب/
أغس ااطس  2019ملناقش ااة وتق ااة عم اان هولن اادا .ون اادتس حالي ااة مكاني ااة عق اادها يف ش ااكن حلق ااة نق اااش.
وستُقدَّم الوفود يف الوقت املناسب معلوماع ضافية عن شكن اجللسة وررائقها.
أُعلن تفر اجللسة.

تفعت اجللسة الساعة .13/05
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