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  الدورة الثالثة

مـن  ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الـيت        مجيع الدعائم الثالث     االحتاد األورويب بشأن     التطلّعية اليت قدمها   رحاتقتاملبشأن  ورقة عمل               ٢٠٠٩مايو / أيار١٥-٤نيويورك،  دعـائم  على ثالث   ترتكز  متثل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، اليت          - ١    ٢٠١٠ املؤمتر االستعراضي لعام    يت سيعتمدها خطة العمل ال  املقرر أن تتضمنها    
عدم االنتشار ونزع السالح واستخدام الطاقة النووية يف        وهي  ز كل منها اآلخر     يعز

األغراض السلمية، إطاراً فريداً وال غىن عنه من أجل صون وتعزيز السلم الـدويل              
ونظرا للتحديات الراهنة يف جمال األمن الدويل، وخصوصا فيما         . واألمن واالستقرار 

 أكثر أمهية من أي وقت      تعد اآلن عاهدة  امل بأن   يتعلق خبطر االنتشار، فإننا مقتنعون    
 وتعزيزمها، ملواصلة الـدعوة إىل      سالمتها سلطتها و   على ومن واجبنا احلفاظ  . مضى

وحتقيقا هلذه الغاية، سوف يواصل االحتاد األورويب       . االلتزام ا على الصعيد العاملي    
  .يع األهداف الواردة يف املعاهدةتعزيز مج

العناصـر  األهداف، وضع االحتاد األورويب جمموعـة مـن         ولتحقيق هذه     - ٢
الـيت  خطـة العمـل     ، من املقرر أن تتـضمنها       لمعاهدةلاملتعلقة بالدعائم الثالث    

   .٢٠١٠عام لللمعاهدة ي املؤمتر االستعراضسيعتمدها 
  نزع السالح    

اعتمد رؤساء دول وحكومات االحتـاد      ،  ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول يف    - ٣
  التالية يف جمال نزع السالح     واقعيةالواحملددة  بادرات   امل ٢٧بالغ عددهم   األورويب ال 

  :)اقتباس (“البيان املتعلق بتعزيز األمن الدويل”واردة يف وال
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 ؛التصديق عاملياً على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويـة        ”  )أ(  
كيك مجيع  التحقق من تنفيذها والقيام، يف أقرب وقت ممكن، بتف         وإجناز وضع نظام    
فيها التجارب النووية، وذلك بطريقة شفافة ومكـشوفة أمـام           املنشآت اليت تنفذ    

 اتمع الدويل؛

بدء التفاوض، دون أي إبطاء ودون شروط مسبقة، لوضع معاهدة            )ب(  
االنشطارية الالزمة لألسلحة النووية، ووقف إنتاج هـذه املـواد           حتظر إنتاج املواد    

   على الفور؛ 
  ذ القوى النووية تدابري لبناء الثقة وضمان الشفافية؛اختا  )ج(  
إحراز مزيد من التقدم يف املباحثات اجلارية حالياً بني الواليـات             )د(  
الروسي بشأن وضع ترتيب ملزم قانونياً خلفاً ملعاهـدة          واالحتاد  األمريكية  املتحدة  

ألسلحة النووية  واحلد منها، والتخفيض الشامل ملخزون ا      ختفيض األسلحة اهلجومية    
السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وخباصـة          باملادة يف العامل عمالً    
  اليت متتلك أضخم الترسانات منها؛ من قبل الدول 

أخذ الدول اليت متتلك أسلحة نووية تكتيكيـة هـذه األسـلحة              )هـ(  
لحة ولـرتع الـسالح،   العمليات العاملية اليت تنفذ للحد من األس باحلسبان يف إطار   
  وإزالتها؛ بغرض خفضها 

الشروع يف مشاورات بشأن وضع معاهدة حلظر الصواريخ أرض           )و(  
  واملتوسطة املدى؛  أرض القصرية -

تقيد اجلميع مبدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية            )ز(  
  وتنفيذها؛
  .“ألخرىحشد اجلهود يف مجيع جماالت نزع السالح ا  )ح(  

ويأمل االحتاد األورويب أن تنضم إلينا مجيع الدول األخرى األطـراف يف              - ٤    )اية االقتباس(
    .يز هذه املبادرات لعدم االنتشارتعزمن أجل معاهدة عدم االنتشار 

  عدم االنتشار    
يقترح االحتاد األورويب جمموعة من العناصر، من شأا أن تعزز إىل حـد               - ٥

، وهي على   اجلماعية على التصدي لالنتشار وتعزز نظام عدم االنتشار       كبري قدرتنا   
  : النحو التايل
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اختاذ إجراءات حازمة ملواجهة أزمـات االنتـشار، ال سـيما يف              )أ(  
  ؛اإلسالمية ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةإيران مجهورية 
 مبوجـب   حتديد اآلثار املترتبة على عدم امتثال الدول اللتزاماـا          )ب(  

وقـف   ذلك عاهدة، مبا يفاملسيما اتفاق الضمانات، واالنسحاب من      عاهدة، وال امل
  التعاون النووي وعمليات النقل؛ 

  ؛ إضفاء الطابع العاملي على املعاهدةتعزيز   )ج(  
نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقـة      إضفاء الطابع العاملي على       )د(  

 علـى الـصعيد     لربوتوكول اإلضايف اتماد  ، وخصوصا من خالل اع     وتعزيزه الذرية
 للربوتوكـول    مبا يف ذلك التحديثات التقنية اليت أُدخلت على املرفق الثاين          ،العاملي

املواد النووية  الدول واملساءلة اإلقليمية عن     ، ومن خالل تعزيز نظم مساءلة       اإلضايف
   ، عند االقتضاء؛٢٠٠٥مراقبتها وبروتوكول الكميات الصغرية املنقح لعام نظم و

حتسني األمن النووي واحلماية املادية للمواد النووية، وفقا لالتفاقية           )ـه(  
، من  ا واقتصادي اتقنيقدر اإلمكان،   املعدلة للحماية املادية للمواد النووية، والتقليل،       

استخدام اليورانيوم عايل التخصيب يف األنشطة النووية السلمية، من أجل احليلولة           
  جتار غري املشروع به ودون اإلرهاب النووي على حد سواء؛ دون اال
باملذكرتني ألف وبـاء    التسليم  مبا يف ذلك    ،  تعزيز ضوابط التصدير    )و(  

اليت جيب التقيد ـا     زانغر بوصفهما تشمالن املعايري الدنيا لضوابط التصدير         للجنة
 وإجراء عمليات   ،ةالتجارة النووي ممارسة   النووي عند    معاهدة عدم االنتشار  مبوجب  

مراقبة على احلدود للمواد واملعدات والتكنولوجيـا النوويـة، وال سـيما املـواد              
واملعدات والتكنولوجيا النووية احلساسة احملتمل انتشارها، ووضع أنشطة للتعـاون          

  دل املعلومات لتحقيق هذه الغاية؛التقين واملساعدة وتبا
دة األطراف لتكـون    متعدخطط  التعاون من أجل مواصلة وضع        )ز(  

عاجلـة  وذات مصداقية لتنمية القدرات يف جمال التخصيب وإعـادة امل          بدائل عملية 
  حصراً؛ على الصعيد الوطين

نتـشار، وتقـدمي    االفرض عقوبات جنائية وطنية ضد أعمـال          )ح(  
 دف رفع الـوعي   املساعدة للبلدان واألطراف الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص،       

  ل؛يف هذا اا
  ل االنتشار؛ولية ووطنية حازمة ملكافحة متويدبذل جهود   )ط(  
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اعتماد تدابري ملنع النقل غري املادي للمعارف واخلـربات، مبـا يف              )ي(  
  ملراقبة اليت تعتمدها القنصليات؛لتعاون يف جمال إجراءات الآليات  وضع ذلك

    . للضمانات لالنتشار ومالئمة مقاومةتطوير تكنولوجيات  )ك(  
  استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية    

يدعو االحتاد األورويب اتمع الدويل إىل العمل على تعزيز خطـة العمـل               - ٦
الستخدام الطاقـة النوويـة يف      بروح من املسؤولية    التالية من أجل كفالة التطوير      

النتـشار  ستعراضي ملعاهدة عدم ا   األغراض السلمية، وذلك دعما لنجاح املؤمتر اال      
  :٢٠١٠عام ل

   خمتلف احتياجاا من الطاقة؛مساعدة البلدان على ختطيط وتقييم  )أ(  
 الستخدام الطاقة النوويـة يف      بروح من املسؤولية  ضمان التطوير     )ب(  

  لسالمة واألمن وعدم االنتشار؛ ظل أفضل ظروف ااألغراض السلمية يف
 متعـددة   خطـط وضع  تقدمي دعم نشط للجهود املبذولة ملواصلة         )ج(  

 جمـال التخـصيب      بديالً موثوقاً به لتنمية القدرات الوطنية يف       قدماألطراف قد ت  
  وإعادة املعاجلة؛

تعزيز املعايري واملمارسات األكثر صرامة يف جمال عدم االنتـشار            )د(  
ة  املناسـب  ئـة واألمن النوويني من خالل مساعدة الشركاء على يئة البي         والسالمة

  ارية والبشرية؛التنظيمية واإلد
إىل مجيع االتفاقيـات النوويـة      تنضم بعد   تشجيع البلدان اليت مل       )هـ(  

ديـة  الرئيسية ذات الصلة، وال سيما يف جماالت الـسالمة النوويـة واحلمايـة املا             
  ؛ على القيام بذلكواملسؤولية املدنية النووية

بروح من املـسؤولية للوقـود املـستنفد        اإلدارة  على  تشجيع  ال  )و(  
حلول وضع اخلطط من أجل التوصل إىل       النفايات النووية، ومساعدة البلدان على      و
  مبا يف ذلك على الصعيد اإلقليمي؛دارة النفايات، إل

 نظـم قويـة     إنشاء أو تعزيز  من أجل   البلدان  إىل  ساعدة  تقدمي امل   )ز(  
  الصادرات؛ للرقابة على
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 الدوليـة للطاقـة     برامج املساعدة التابعة للوكالة   إىل  دعم  تقدمي ال   )ح(  
التمويـل واخلـربة    عن طريق تقدمي    الذرية وصندوق األمن النووي التابع للوكالة       

  التقنية؛
لجهود الوطنية الثنائية والدولية الرامية إىل تـدريب        لدعم  تقدمي ال   )ط(  

الستخدام الطاقة  بروح من املسؤولية    القوى العاملة املاهرة الالزمة لضمان التطوير       
  ف السالمة واألمن وعدم االنتشار؛غراض السلمية يف ظل أفضل ظروالنووية يف األ

يف إطار إدارة بـرامج الطاقـة       وينبغي على احلكومات أن تسعى        )ي(  
  املعلومات؛الوصول إىل كفالة أقصى قدر مناسب من الشفافية ومن أجل النووية، 
 يف جمـال  تعزيز التطبيقات الصحية والزراعية والنووية، وال سيما          )ك(  

مكافحة السرطان يف العامل النامي، والتطبيقات اهليدرولوجية، ومساعدة البلـدان          
  .النامية على حتسني احلماية من اإلشعاعات

  
  

 

 

 




