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إسبانياألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

 

خة  وردت من البعثة الدائمة  ٢٠١٧شباط/فبراير  ٢٣رسالة مؤرَّ
لغواتيماال بشأن إعالن الدول األعضاء في وكالة حظر األسلحة 
النووية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الذكرى 

 السنوية الخمسين إلبرام معاھدة تالتيلولكو

 

  

 

ة   -١ خ الة مؤرَّ ام رس دير الع ى الم باط/فبراير  ٢٣تلّق ة،  ٢٠١٧ش دى الوكال اال ل ة لغواتيم ة الدائم ن البعث م
ا إعالن  ا بھ اريبي، ملحًق ة البحر الك ة ومنطق ا الالتيني بصفة البعثة منسًقا لوكالة حظر األسلحة النووية في أمريك

ذكرى السنوية الدول األعضاء في وكالة حظر األسلحة النووية في أمريكا ال التينية ومنطقة البحر الكاريبي في ال
  الخمسين إلبرام معاھدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاھدة تالتيلولكو). 

ة   -٢ ة حظر األسلحة النووي م طّيه المذكرة الشفوية وإعالن الدول األعضاء في وكال وبناًء على الطلب، ُتعمَّ
ذكرفي أ اريبي في ال دول  ىمريكا الالتينية ومنطقة البحر الك ع ال و إلطالع جمي دة تالتيلولك رام معاھ السنوية إلب

 األعضاء عليھا.



INFCIRC/914 
  الملحق

 

 سفارة غواتيماال في النمسا
  البعثة الدائمة لغواتيماال لدى األمم المتحدة 

  والمنظمات الدولية في فيينا
  
  

  ١٧ .١٤٨ المرجع:
  
  

ا تھدي البعثة الدائمة لجم   ة في أمريك ة حظر األسلحة النووي ًقا لوكال ة منس ھورية غواتيماال، بصفة البعث
ى  فھا أن تشير إل الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أطيَب تحياتھا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) ويشرِّ

ة و ذكرى إعالن الدول األعضاء في وكالة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتيني اريبي في ال ة البحر الك منطق
دة  اريبي (معاھ ة البحر الك ة ومنطق ا الالتيني ي أمريك ة ف لحة النووي دة حظر األس رام معاھ ين إلب نوية الخمس الس

  تالتيلولكو).

دول    ة، إلطالع ال ذا اإلعالن في شكل نشرة إعالمي ل بنشر ھ ة التفضُّ وتودُّ البعثة أن تلتمَس من األمان
  .٢٠١٧آذار/مارس  ٦اجتماعات مجلس المحافظين التي تبدأ في األعضاء عليه في 

ة    ا الالتيني ة في أمريك ة حظر األسلحة النووي ًقا لوكال ة منس اال، بصفة البعث وتغتنم البعثة الدائمة لغواتيم
  . ومنطقة البحر الكاريبي، ھذه الفرصة كي تعرَب ألمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا

  

  

  ٢٠١٧شباط/فبراير  ٢٣فيينا،                   

  (التوقـيع) (الختم)                  

  

  

  

  

  أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة)
  مركز فيينا الدولي

  



 

 

 ىالنووية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الذكرإعالن الدول األعضاء في وكالة حظر األسلحة 
   السنوية الخمسين إلبرام معاھدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

  (معاھدة تالتيلولكو)

ل دة حظر األس ا إنَّ األطراف المتعاقدة من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في معاھ ة في أمريك حة النووي
ي  ت ف ي اجتمع ا، والت وزراء خارجيتھ ًة ب ل و)، ممثَّ دة تالتيلولك اريبي (معاھ ر الك ة البح ة ومنطق الالتيني

في مكسيكو سيتي للدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر العام لوكالة حظر األسلحة النووية  ٢٠١٧شباط/فبراير  ١٤
  ي، بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين إلبرام معاھدة تالتيلولكو،في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب

زع  إذ تعي ا ن د أظھر بوضوح مزاي أن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي ھي في وضع سياسي معق
أن السالح النووي، قد نجحت في صوغ معاھدة لم يسبق لھا مثيل للسلم واألمن الدوليَّْين تضمن على نحو متزامن 

ا في  لمية، بم اك حصًرا ألغراض س ة سُتستخدم ھن ة النووي ة وأن الطاق تكون المنطقة خالية من األسلحة النووي
  ذلك، في جملة أمور، تلك األغراض التي تسعى إليھا مراكز البحوث في الطب والتغذية،

ا بالمسؤولية التاريخية المتأتية من كونھا جزًءا من "منطقة السالم" التي وإذ تفخر  ى في أمريك رة األول أُعلنت للم
ي  اريبي، الت ة البحر الك ة ومنطق ا الالتيني ة لجماعة دول أمريك ة الثاني الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي خالل القم

  ،٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٩ُعقدت في ھافانا، كوبا، في 

لمساواة في السيادة بين الدول، واالحترام قرارھا باإلسھام في تعزيز عالم يسوده السالم، على أساس ا وإذ تستذكر
ر  ّق تقري وة، وح دات باستخدام الق وة والتھدي لمًيا، ورفض استخدام الق المتبادل وُحسن الجوار، وحّل النزاعات س

  المصير والسالمة اإلقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية،

د د التأكي ة من األسلحة النو وإذ تعي اطق الخالي ى أن المن ل عل األحرى تمث ا ب ا، وإنم ّد ذاتھ ة في ح ة ليست غاي وي
  خطوة وسيطة بالغة األھمية نحو نزع السالح النووي ونزع السالح العام والكامل في إطار منظومة دولية فعالة، 

لم  وإذ تؤكد من جديد على اقتناعھا ْون الس ة الصلة بَص ألة وثيق ة مس ة من األسلحة النووي اطق خالي ة من بأن إقام
رار سيادي من واألم د بق ة شاسعة، المعتم اطق جغرافي ووي في من ن في المناطق المعنية، وبأن نزع السالح الن

  الدول التي تتألف منھا تلك المناطق، كان له تأثير مفيد في مناطق أخرى،

ذكِّر ا  وإذ ت ي قرارھ دة، ف م المتح ة لألم ة العام أن الجمعي ي موعد ال يتجاوز٦٨/٣٢ب د، ف رت أن "تعق رَّ ام  ، ق ع
دم المحَرز ٢٠١٨ ، مؤتمًرا دولًيا رفيع المستوى لألمم المتحدة معنًيا بنزع السالح النووي من أجل استعراض التق

دد"،   في ھذا الصَّ

ود  ٢٦كذلك باالحتفال باليوم الدولي للقضاء التام على األسلحة النووية في  وإذ تذكِّر أيلول/سبتمبر كجزء من جھ
ق الھدف ال و تحقي ة نح ة، عالمي لحة النووي ن األس اٍل م الم خ ق ع ي تحقي ل ف ترك المتمث ثُّ مش ات  وإذ تح الحكوم

  والبرلمانات والمجتمع المدني على اتخاذ المزيد من اإلجراءات كل عام لالحتفال بھذا اليوم،

عة، بطريقة عشوائية وحتمية، القوات وإذ تؤّكد مجدًدا العسكرية  أن األسلحة النووية، التي تعاني من آثارھا المروِّ
ى سالمة  داًء عل ه، اعت ذي تطلق ر استمرارية النشاط اإلشعاعي ال ل، عب ا تمث والسكان المدنيين على السواء، إنم

  الجنس البشري، بل حتى قد تجعل األرض برمتھا غير صالحة للمعيشة في نھاية المطاف، 



 ٢الصفحة 

 

، وفي ٢٠١٣لتي ُعقدت في أوسلو في عام بالمؤتمرات حول أثر األسلحة النووية على اإلنسانية ا وإذ تذكِّر بالمثل
ال ٢٠١٤ناياريت وفيينا في عام  ا؛ وباحتم ، والتي أكَّدت أن األسلحة النووية تمثل تھديًدا لإلنسانية بمجرد وجودھ

ان أم  ووي، عرضًيا ك ا انفجار ن ي يمكن أن يتسبب بھ استخدامھا أو التھديد باستخدامھا؛ وبمقتضى األضرار الت
ى متعمًدا، في جمل درة عل دولي للق ار المجتمع ال اخ؛ وبمقتضى افتق ذاء والمن ة، وأمن الغ ور، للصحة العالمي ة أم

  مواجھة كارثة إنسانية بمثل ھذه الفداحة،

ا  وتحديدھا تدابير فعالةاف المبذولة حالًيا في البحث عن كذلك الجھود متعددة األطروإذ تدرك  يلزم االضطالع بھ
  ألسلحة النووية والمحافظة عليه، ُبغية إقامة عالم خاٍل من ا

د د التأكي تخلص من  وإذ تعي ة لل ل المسؤولية النھائي ة تتحم لحة النووي ائزة لألس دول الح ي حين أن ال ه، ف ى أن عل
ا  انية وآثارھ ترساناتھا النووية، غير أن ھناك مسؤولية للدول كافة بأن تُحول دون أثر األسلحة النووية على اإلنس

  األخرى،

د  دوإذ تعي دة،  التأكي م المتح اق األم اك لميث و انتھ ا ھ ة إنم لحة النووي تخدام األس د باس تخدام أو التھدي ى أن اس عل
  وانتھاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون اإلنساني الدولي، وجريمة ضد اإلنسانية،

د با وإذ تضع في اعتبارھا ّق ضد استخدام أو التھدي د بح ال الوحي ة أيًضا أن الضمان الفع ستخدام األسلحة النووي
دة  دَّ ة مح ر زمني ا وضمن أُط ة فيھ ا وال رجع ق منھ ّفافة ويمكن التحّق ة ش ا بطريق تخلص منھ ا وال إنما ھو حظرھ

  بوضوح،

على  ١٩٤٦كانون الثاني/يناير  ٢٤بأن الجمعية العامة لألمم المتحدة، في دورتھا األولى، قد وافقت في  وإذ تذكِّر
ا األول،  ى A/RES/1(I)قرارھ ة والقضاء عل ة النووي لمية للطاق تخدامات الس ام األول االس ي المق اول ف ذي تن ، ال

  األسلحة النووية وغيرھا من أسلحة الدمار الشامل،

ب رار  وإذ ترحِّ م المتحدة للق ه، ٧١/٢٥٨باعتماد الجلسة الحادية والسبعين للجمعية العامة لألم رت في رَّ ذي ق ، وال
ا لحظر األسلحة  ٢٠١٧د مـؤتمر لألمـم المتحـدة في عـام في جملة أمور، "عقـ للتفـاوض علـى صـّك ملـزم قانوًن

  النووية، تمھيًدا للقضاء التام عليھا"،

ا:  ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ١٨إلى اللوحة التذكارية التي أُميط اللثام عنھا في  وإذ تلفت االنتباه وقد ُنقش عليھ
الواقعة في أقصى شمال غرب أمريكا الالتينية برمتھا، تبدأ المنطقة الخالية من األسلحة  "ھنا، في تيخوانا، البلدية

ا  ارة. وكم د من الق وبي األبع دُّ نحو الطرف الجن ي تمت اريبي، والت ة البحر الك النووية في أمريكا الالتينية ومنطق
ا ١٩٦٧نّصت معاھدة تالتيلولكو في عام  دة لمس ة الممت ومتر ٨٠فة فإنه ضمن ھذه المنطق اك  اً كيل يس ھن ا ل مربًع

  كون ھناك أبًدا".تأسلحة نووية ولن 

ا  ي أمريك ة ف لحة النووي ة حظر األس ي وكال ا أعضاء ف و، وجميعھ دة تالتيلولك ي معاھ دة ف إن األطراف المتعاق ف
  الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،

ر  -١   لم اإلعراب عن  تكرِّ قلقھا العميق من أن وجود األسلحة النووية مازال يشّكل تھديًدا وشيًكا للس
رة  تعتبرواألمن فوق كوكبنا، وعليِه  ًدا م ة أب أنه من مصلحة الجميع أال ُتستخدم األسلحة النووي
  أخرى في أّي ظرف كان؛ 



  ٣الصفحة 

 

ة الب تذكِّرو  -٢   ة ومنطق ا الالتيني اريبي بصفتھا بدور وكالة حظر األسلحة النووية في أمريك حر الك
اذ إجراءات مشتركة بشأن  دة واتخ ة لإلعراب عن مواقف موحَّ "وكالة متخصصة في المنطق
ي  ووي الت زع السالح الن نزع السالح النووي"، كما جاء في صيغة اإلعالنات الخاصة بشأن ن
ر ة البح ة ومنطق ا الالتيني ة دول أمريك م جماع ي قم ات ف دول والحكوم اء ال ا رؤس ق عليھ  واف

ام  ي ع ا ف ي كوب اريبي ف ام ٢٠١٤الك ي ع تاريكا ف ي كوس ام ٢٠١٥، وف ي ع وادور ف ي إك ، وف
  ؛٢٠١٦

ر وتؤكد مجدًدا  -٣   دول غي ى المصلحة المشروعة لل ووي، عل زع السالح الن ق ن ، وإلى حين تحقي
ة  ة حظر األسلحة النووي دول األعضاء في وكال ع ال الحائزة لألسلحة النووية، بما في ذلك جمي

ة في أمري ائزة لألسلحة النووي دول الح كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في الحصول من ال
على ضمانات قاطعة وملزمة قانوًنا بعدم استخدام أو التھديد باستخدام مثل ھذه األسلحة ضدھا، 

ثُّ  ل تح اوض  وبالمث ي التف ود ف ذل الجھ ى ب ىععل ا  ل زم قانوًن المي مل ادصّك ع أن  هواعتم بش
  األمنية السلبية في أقرب وقت ممكن؛الضمانات 

ثُّ   -٤   ولين  وتح أن البروتوك يرية بش ات تفس ي أصدرت إعالن ة الت لحة النووي ائزة لألس دول الح ال
ا  التحقُّق منھ وم ب دة أن تق اإلضافيين األول والثاني لمعاھدة تالتيلولكو تتعارض مع روح المعاھ

ة ا الالتيني ة في أمريك ا أو  مع وكالة حظر األسلحة النووي ة تنقيحھ اريبي ُبغي ة البحر الك ومنطق
ة من  ة الخالي ي تشكل المنطق دول الت ة لل ة وقاطع ة كامل ديم ضمانات أمني تم تق سحبھا، بحيث ي
ة  ة المنطق رم مكان ث ُتحت اريبي وبحي ر الك ة البح ة ومنطق ا الالتيني ي أمريك ة ف لحة النووي األس

  كمنطقة خالية من األسلحة النووية؛

د  -٥   دوليين أن ا وتؤكِّ لمناطق الخالية من األسلحة النووية إنما تعزز السلم واالستقرار اإلقليميين وال
ا،  ا، وتصنيعھا، وإنتاجھ ا، واختبارھ ا، وتطويرھ ة، وامتالكھ ازة األسلحة النووي عبر حظر حي

  وتخزينھا، ونشرھا، واستخدامھا؛

ة ذات أن معاھدة تالتيلولكو، التي أقامت أول منطقة خالية من  وتؤكد  -٦   األسلحة النووية في منطق
دة  وتعتبر أيًضاكثافة سكانية عالية، ھي مصدر إلھام ألربع مناطق أخرى من العالم؛  أن المعاھ

ة  ة دائم ا قيم اريبي لھم ة البحر الك ة ومنطق ا الالتيني ي أمريك ة ف لحة النووي ة حظر األس ووكال
ًيا  ا سياس ه، نموذًج دولي ويشكالن، في الوقت ذات اطق للمجتمع ال ة من ًيا إلقام ا ومؤسس وقانونًي

ين دول  ا ب ة فيم ا بُحرّي تم التوصل إليھ ات ي ى أساس ترتيب أخرى خالية من األسلحة النووية عل
  المنطقة المعنية؛

فھا  -٧   ام  وتعرب عن أس ي ع ي ف ؤتمر دول د م ى عق اق عل اء باالتف دم الوف اء  ٢٠١٢لع أن إنش بش
لح ائر أس ة وس لحة النووي ن األس ة م ة خالي ط، منطق ي الشرق األوس امل ف دمار الش د ة ال وتؤك

دًدا ؤتمر  مج ة لم ة الختامي ن الوثيق ًيا م ا وأساس ا مھًم ل جانًب ذكور مّث ؤتمر الم اد الم أن انعق
على عقد ھذا المؤتمر في أقرب  تحثُّ ]، وعليِه ١[ ٢٠١٠استعراض معاھدة عدم االنتشار لعام 

ع دول الشرق األوسط  ى أن تحضره جمي ة عل تم التوصل فرصة ممكن ات ي ى أساس ترتيب عل
  إليھا بُحرّية فيما بين دول المنطقة، وبدعم ومشاركة كاملَْين من الدول الحائزة لألسلحة النووية؛



 ٤الصفحة 

 

ادة السادسة من  وتعرب عن أسفھا  -٨   إلخفاق الدول الحائزة لألسلحة النووية المستمر في تنفيذ الم
دات المنبثق اء بالتعھ ار والوف دم االنتش دة ع دم معاھ دة ع تعراض معاھ ؤتمرات اس ن م ة ع

ام  وتعرب عن أسفھا أيًضااالنتشار،  دة عدم االنتشار لع د  ٢٠١٥بأن مؤتمر استعراض معاھ ق
  اخُتتم دون اعتماد وثيقة ختامية؛

ذه  تدينو  -٩   ل ھ ذه األسلحة، ألن مث دة من ھ واع جدي ة وتطوير أن ة الحالي تحديث األسلحة النووي
ووي، األفعال ال تتسق مع االلتز زع السالح الن اه ن ة في اتج دابير فعال بام باتخاذ ت ، في وتطال

ة  ينات نوعي ة عن تطوير وإدخال تحس ائزة لألسلحة النووي دول الح أن تتوقف ال ھذا السياق، ب
  على األسلحة النووية وُنظم إطالقھا والبنية األساسية المرتبطة بذلك؛

احو  -١٠   ه تالحظ مع االرتي ل في تموز/يولي ه احُتف ذكرى السنوية الخامسة والعشرين  ٢٠١٦ أن بال
ه  بس في ا ال ل ا التزاًم ا التزامھم ل من خاللھم ين والبرازي دت األرجنت ذين أّك اقين الل لتوقيع االتف

األرجنتينية لحصر ومراقبة -باالستخدام السلمي الحصري للطاقة النووية وأقاما الھيئة البرازيلية
ةأن التجربة الن وتؤكدالمواد النووية،  ة البرازيلي ل والھيئ ة -اجحة لألرجنتين والبرازي األرجنتيني

لحصر ومراقبة المواد النووية قد تم االعتراف بھا دولًيا وُتعدُّ مثااًل ملھًما للمناطق األخرى من 
  العالم، السيما تلك المناطق التي ال يوجد بھا بعُد منطقة خالية من األسلحة النووية؛

د علىو  -١١   اون بين الدول األطراف في معاھدات راروتونغا وبانكوك وبليندابا وآسيا أھمية التع تؤكِّ
  الوسطى التي أقامت مناطق خالية من األسلحة النووية من جھة ومنغوليا من جھة أخرى؛

دو  -١٢   د التأكي م  تعي ق أھ ل تحقي ن أج ة م لحة النووي ن األس ا م الم خالًي ون الع ى ضرورة أن يك عل
ِه أھداف اإلنسانية، أي السلم  ة، وعلي رواألمن والتنمي وب ھو أن  تعتب الي المطل أن اإلجراء الت

اوض  م المتحدة للتف ؤتمر األم تضطلع جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة بدور نشط في م
اًل  ُيعقد عم ذي س ا، وال ام عليھ بشأن صّك ملزم قانوًنا لحظر األسلحة النووية، تمھيًدا للقضاء الت

  عن الجمعية العامة لألمم المتحدة. الصادر ٧١/٢٥٨بالقرار 




