
 
 

  األمم املتحدة
 ملؤمتر االستعراضيالكلمة اليت ألقاها األمني العام يف ا

 ألطراف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
 ٢٠٠٥مايو / أيار٢نيويورك، 

 
 السيد الرئيس،

 أصحاب السعادة،
 النـووي   العصر األمم املتحدة،    فيهاّسست   أُ  اليت ، السنة ١٩٤٥  عام دخل عاملنا يف   

أطلـت  ،  وبعد ذلك بفترة وجيـزة    . اكيزاغ يف هريوشيما ونا   ريعة اليت وقعت  امل بالتفجريات
، لكن  ري العهد اخلط  ورمبا انتهى ذلك  . يةإبادة البشر بتهديد  خّيم علينا ال  احلرب الباردة، و  علينا  

أن  منذ    اليت انقضت   السنوات اخلمس  وبعد،  واقع األمر يف  و. ال تزال باقية  التهديدات النووية   
 .قدميةالومنها ديدة اجل األخطار النووية، على، صحا العامل ثانية ةالتقيتم آخر مر

 ا ال يتوقف عن التنميـة  عاملأن يبين جيلنا ه باستطاعة بأنعتقد اعتقادا جازماأ وإين إذ  
 أن هـذا    كـذلك درك  أ لكين. “جو من احلرية أفسح   ” ذو  عامل   -من وحقوق اإلنسان    األو

 . كارثة نووية يف إحدى مدننا العظيمةنا نتيجة وقوعيف مأزق قد يفوق قدرت يوضع قدالعامل 
.  العديد من األسـئلة    قد يربز ،  مباشرة واالضطراب عقب الكارثة  الفوضى  ظل  يف  و 

 كان جمـرد  ؟ هل   إحدى الدول  ا قامت به   عدواني  عمال كان؟ هل   ا إرهابي عمالهذا   كانهل  
 .لها رمبا تقعها ك، لكنة بنفس القدرحمتملكلّ تلك األمور كون تحادث؟ قد ال 

سـيهلك  . ما هي العواقب اليت ستتمخض عـن ذلـك        ،   واحدة فقط   لدقيقة واختّيل 
 بـسبب املزيـد   سـيموت   ، و  واحدة  يف حلظة  البشراآلالف من    عشرات، إن مل يكن مئات    

 .اتإلشعاعل همتعرض
 هـذا   علـى  زعماء العامل    إذ سينصب اهتمام  .  أيضاً جسيماسيكون التأثري العاملي    و 

 وقد  . مصداقيتها  بعناية  اليت أعدت  آليات األمن اجلماعي  وميكن أن تفقد    . جوديالتهديد الو 
 .خلطرا إىل اليت مت اكتساهبا بشق األنفساحلريات وحقوق اإلنسان تتعرض 
ومـن املـرجح أن     .  السلمية لالستخدامات النووية   التكنولوجياتقاسم  وقد يتوقف    
نقـل  التجارة و العاملية و الالية  املسواق  عرض األ قد تت و. املوارد املتاحة من أجل التنمية    تتضاءل  

 يـزداد حرمـان ومعانـاة      وقد. وخيمة اقتصادية وتنجم عن ذلك عواقب   ،  إىل ضرر شديد  
 .املاليني من الناس يف البلدان الفقرية
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 مجيع الشعوب املمثّلـة    زعماء   جيب على صدمة،   حمل ال  يأسالغضب و ال وعندما حيلّ  
؟ وصلنا إىل هنـا   كيف  : واأن يسأل  - هنا   الشعوب غري املمثّلة  وكذلك   -هنا يف هذا املؤمتر     

 النظـام   بتعزيـز  اخلطر   للتقليل من  املزيد كان بوسعي أن أفعل   ؟ هل   مرتاحضمريي  إن  هل  
 ذلك؟ب للقيامصّمم امل

، كـلّ البلـدان    إىل    موجه هتديداملوجه إىل بلد هو     تهديد  فإن ال ،  املترابطيف عاملنا   و 
 مجيـع  ينطبـق علـى      كان ذلـك  إذا  و. عن أمن كل واحد منا    ية  سؤولامل ونتحمل مجيعنا 

 . التهديد النووي على خاصعلى حنو فإنه ينطبقالتهديدات، 
 ويف  ني، األمـن والـسالمة النـووي       سلسلة  يف  حلقة وصل  ضعفألعرضة  ومجيعنا   
 كـبرية  مـسؤولية    وحنن مجيعا حنمل على عاتقنا    . نتشاراال ومنعنزع السالح   لتعزيز  جهودنا  

 . التهديدات النوويةيقلل من ؤاء نظام عادل وفّعال وكفلبن
 على معاهدة منع    للتوصل إىل اتفاق   احلكمة أجدادنا    أهلمت سنة،   نيقبل مخس وثالث  ف 
 احلـق يف    والتأكيد يف الوقت ذاته على     ،سالحالنزع  و االنتشار األسلحة النووية ملنع     انتشار

حجـر زاويـة    ذلك   أصبح،  احلنيمنذ ذلك   و. سلمية يف األغراض ال   لطاقة النووية ا استخدام
 .نقّادهال التنبؤات املريعة ودحضاألمن العاملي، 

ختلى املزيد مـن    ،  الواقعيف  بل  . الدولاألسلحة النووية إىل العشرات من      ومل تنتشر    
 اخلاليـة مـن   ناطقامل إىل دولنضمت فقد ا. ألسلحة النوويةا ا يف حيازة   طموحاهت عن الدول

 يف آسـيا    ة جديـد  الذي أحرز مؤخرا إلقامة منطقـة     تقدم  بال وإين أرحب ،  األسلحة النووية 
 يف   ذلـك   وأعيد تأكيـد   - على حنو راسخ   العاملي   االنتشارمعيار عدم   وقد أرسي   . الوسطى
 . اللذين عقدمتومها األخرييناالستعراضمؤمتري 
 لدو  واسـتطاعت  .لتـصنيعها  ة املواد الضروري  إمداد عملية ومثة عني ساهرة تراقب    
 .السلمية يف األغراض لطاقة النوويةا استخدامأن تتمتع مبنافع عديدة 

، مثل معاهـدة    اتض املخزون فيختلتفكيك األسلحة و    أيضا  تتخذ رأينا خطوات وقد   
 .موسكو األخرية

.  خطر اإلرهاب النـووي    للحد من  األطراف   ةمتعددهامة   واختذت أيضا إجراءات   
ـ واد  امل كافة الدول عن تأمني   مسؤولية  ددا  جم، أكّد جملس األمن     ١٥٤٠في القرار   ف ساسة احل

 القـرار الـذي     ، مـن  مثلي،  وإين على ثقة من أنكم تستمدون الشجاعة      . ا تصديره ومراقبة
  . االتفاقية الدولية بشأن اإلرهاب النووي إلقرار الشهر املاضي يف اجلمعية العامةاختذته



 
 

ال يواكـب   النظـام     أن لية هـي  اجلاحلقيقة  و. نكون متساهلني  أنلكننا ال نستطيع     
يف الـسنوات   حـدثت    عديدة األشكال تطورات  قد وضعته    والعوملة، و  التكنولوجيا مسرية

 . شديدحتت ضغطاألخرية 
 بلغـت خطورتـه   خرق واحد، مهما    حدوث   بسبب   تفشلاألنظمة الدولية ال    وإن   

، األخرى فوق   ةواحدال تتراكم عدة خروقات  عندما  بل إهنا تفشل    . غري مقبول مهما كان    أو
وبينما جتتمعون السـتعراض معاهـدة عـدم        . فجوة بني الوعد واألداء   ال أن يتعذر رأب  إىل  

 .الفجوة هذهق ي تضيم العاجلة تتمثل يفمهمتكفإن ، االنتشار
 أصحاب السعادة

 . هذا املؤمترخالل العديد من احلقائق  إىلمعت سنسيف أننا ال أشك 
. اضـطرابا  إىل املنـاطق األكثـر   االنتـشار  نعمالبعض على احلاجة إىل    إذ سيؤكد    

 .وتعميمها، وإنفاذها، منتثل ملعاهدة عدم االنتشار جيب أن بأنناآخرون وسيجادل 
  غري مقبول  ا دورة الوقود النووي يشكل هتديد     تكنولوجيا انتشار إنالبعض  وسيقول   

 التكنولوجيـا بقوهلم إنه جيب عدم املس حبق اإلفـادة مـن         آخرون  وسيعارض  . نتشاريف اال 
 .السلميةاألغراض   يفالنووية

سيجادل آخرون بأن الترسانات النووية     و. نتشار هتديد خطري  اال أنالبعض  وسيصور   
 .ا مميتا خطر تشكلالقائمة

أمـام حتـدي     أضعكم.  هذه احلقائق  جبميع أمام حتدي اإلقرار   م منك  كال أضعلكين   
.  كلـها  حيويةأمورسلمية االستخدامات ال نتشار واحلق يف    االعدم  و نزع السالح    بأنقبول  ال

 رهينـة   حبيـث ال نبقيهـا     يف غاية األمهية   على أهنا مجيعها   وأضعكم أمام حتدي أن توافقوا    
كافة فرض مسؤوليات على    ت مجيعها ا بأهن وإين أضعكم أمام حتدي اإلقرار    .  املاضي اتسياس
 .الدول

 مطلوب على العديد    العملفإن   التحديات،   إىل مستوى هذه   قيض لكم االرتقاء  إذا  و 
 .من اجلبهات

ـ تنسحاب  أول ا وجه  يف   وخاصةرتاهة املعاهدة،   بثقة  ال تعززواأوال، جيب أن    ف   هعلن
ـ  ستصبح أبسط الضمانات  نتهاكات مباشرة،   اال  تتم معاجلة  مل ماف. إحدى الدول   ة اجلماعي

 .موضع شك خطري املعاهدة اليت ترتكز عليها
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 وذلك للحفاظ على   أكثر فعالية،    التثاالم إجراءات   جعل أن تتأكدوا من  ، جيب   ثانيا 
ربوتوكـول  ال فعلى سبيل املثال، تأخر تعمـيم   . على مستوى التزاماهتا   الدول بأن تكون الثقة  

  .التثللتحقق من االم املعيار اجلديد يصبحجيب أن و.  لفترة طويلةاإلضايف النموذجي
 إىل  بـل ،  إىل الـدول فقـط     التشار  ناال هتديد   احلد من  تعملوا على ثالثا، جيب أن     

 االلتزام كذلك أصبح ،  جلية االنتشارأخطار هذا   وبعد أن أصبحت    . اجلهات من غري الدول   
 . فعالةإنفاذ وطنية وإجراءات ضوابط لوضع الدول لكافةالعاملي 

أن  النظـام    فال ميكن هلذا  . لطاقة النووية التصدي للطابع ذي الوجهني ل    رابعا، جيب    
ـ       بتطوير أكثر  من الدول  أكربأعداد  ا قامت   م إذا   يستمر اسية س مراحـل دورة الوقـود ح
تقـوم   فإن كل دولة   وبالطبع،   - يف مدة وجيزة   إنتاج األسلحة النووية     بتكنولوجيا وجتهزت

ـ  ممـا . تفعل الشيء ذاتـه  جيب أن بأهنا ستجعل الدول األخرى تشعر ذلك  ب  مجيـع يزيد س
وقيام الدول نفـسها    ،  واالستخدام ألغراض إرهابية  ،  جتارالوا،  ة النووي احلوادث - األخطار

 .باستخدامها
 احلـق يف    للتوفيـق بـني    دائمـة  أن جتدوا أسـاليب    ذلك، جيب    وللحيلولة دون  

ـ   يف   اليت ترغب    والدول. االنتشارعدم  وبني ضرورة   سلمية  ال االستخدامات  اممارسـة حقّه
 على أهنا تـستطيع  صّر  ت جيب أال     الطاقة النووية لألغراض السلمية    واستخدامتطوير  يف   الثابت

إال أنه جيب عدم ترك     .  أسلحة نووية  ميكن أن تستخدم لصناعة    قدرات ذلك بتطوير    أن تفعل 
 هو القدرة احمللية على إنتاج    تمتع مبنافع الطاقة النووية     لل الوحيد   السبيل تشعر بأن  هذه الدول 

 .وقودالدورة 
لكـي   للـدول  خللق حوافز    إىل اتفاق يف التوصل   لتعجيل  ا يفوىل  األطوة  وتتمثل اخل  
وكالة الدولية للطاقـة الذريـة      على ال  وإين أثين .  دورة الوقود  مرافقعن تطوير   طوعا   تتخلى
ه املـسألة    علـى هـذ    توافق يف اآلراء   على ما قاما به من عمل للتوصل إىل       ،  م العا اومديره
 .الدول على القيام بذلك كافةأحثّ و، ةاحليوي

 أصحاب السعادة 
 األسـلحة   اسـتخدام  خطـر    أن تقلل إىل حد كبري من     هذه اخلطوات   من شأن   إن   
لكفالة عدم استخدامها على اإلطالق هـو أن        ،  هناية األمر  يف   ،الوحيدالسبيل   إال أن . النووية
 . من هذه األسلحةيا عاملنا خاليكون

خلطب نتجاوز ا أن  علينا  ، جيب   ةنوويخال من األسلحة ال    بعامل   كنا حقاً ملتزمني  إذا  و 
 .حتقيق هذه الغايةكيفية يف  جبدية بالتفكرينبدأ أن ، وة املتبجحةسياسيواملواقف ال الرنانة



 
 

 للحد من معاهدة  إلبرام   الفوريةاملفاوضات  إذ إن   . بعض اخلطوات األولية واضحة   و 
 أن  وجيب على كافـة الـدول     .  وال غىن عنه   ا حيوي الدول يعد أمرا   لكافةنشطارية  اال وادامل

معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ       دخول  و،  بوقف التجارب  اتزامهلاتؤكّد  
على التوصية بضرورة أن    حكمة  عن  رفيع املستوى أيضا    ال وقد صادق الفريق  . يف وقت مبكر  

وتقـدم  ،  احلالية أسلحتها   استنفارالسالح النووي بإلغاء حالة     تقوم مجيع الدول احلائزة على      
 .نوويةل االدول غري احلائزة على األسلحةة إىل  سلبيأمنية ضمانات
عيش حتت  ي الدولالعديد من   فال يزال   .  من ذلك   أبعد م جيب أن تذهبوا شأواً    لكنك 

  مـن   للتقليـل  إجياد سبل جيب  و.  هلا حليفحيوزها   أو   كانت حتوزها هي  مظلة نووية، سواء    
 . األمر هنايةيف ، والتغلب عليه على الردع النووياعتمادها

احلـرب البـاردة    أن تلتزم الدول اليت كانت تتنافس يف أثنـاء           ات اهلامة طون اخل وم 
ـ  حىت يصبح عدد، ا بشكل أكرب  ترساناهت  بتخفيض - ال رجعة فيه   بشكل   - ةالسابق رؤوس ال
 هذه التخفيـضات الرئيـسية      حنقق أن   يف نا أن نأمل   ميكن وال  . اآلالفب الاملئات،  بربية  احل
لكل  اإلنشطارية   ة املاد من عن املخزونات ورة واضحة وموثوقة     ص دولة إذا أصبحت لكل   إال
 . األخرى آمنةالدولة يف د املان بأدولة لكوثقت ، وإذا دولة

 على األسـلحة النوويـة     احلائزة وغري احلائزة   - كافة الدول  على   االلتزام لذلك يقع  
 بـأنّ   كافة الدول  مل تعترف  ، ما الواقعيف  و. الشفافية واألمن  أن تزيد من     -على حّد سواء    

هدف نزع السالح العـام     فإن  ،  اجلميع، يتطلّب عمال من     االنتشارنزع السالح، مثل عدم     
 . املنال بعيداوالتام سيبقى حلم

عاهدة عدم  من م  الدولصغي للحقيقة بأن موقف     أن ن ،   نفسه  يف الوقت  عليناجيب  و 
. العـاملي وواإلقليمـي   لوطين  ااألمن  ب املتعلقة األوسع   بالقضايا حتميبط بشكل   تنتشار ير اال

.  األسـلحة النوويـة    على امتالك  الدول قلّ حافز  حلّ الرتاعات اإلقليمية،     وكلما عملنا على  
 على نظام عـدم     زاد استعدادها لالعتماد  نظامنا األمين اجلماعي،    ب الدول ثقة   وكلما ازدادت 

املتمثـل  هلدف احليوي   ا نوبالتايل زاد اقترابنا م   . على الردع االعتماد  ، بدال من    معزز انتشار
 .ملعاهدةا بانضمام مجيع دول العامل إىل

نظـام  عـن   عضاء رؤية   األدول  إىل ال  قدمت،  “جو من احلرية أفسح   ”يف تقريري   و 
عندما جيتمع زعمـاء العـامل هنـا يف         و. نيلقرن احلادي والعشر  يف ا ألمن اجلماعي   ل متجدد
 . احلقيقةمن تلك الرؤية واويقرّبسبتمرب، جيب أن يتخذوا قرارات جريئة /أيلول
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 أصحاب السعادة،
إال أننا ال نقوى على أن نصبو ألقل من هـذا، ألن            . هذا جدول أعمال طموح   إن   
: جلي وميكن للجميع أن يروه    النجاح  ب فإن الوعد ،   نفسه يف الوقت و. وخيمةالفشل  عواقب  

 .نوويةالتهديد النووي، ويف النهاية، عامل خال من األسلحة اليقل فيه عامل 
 أثناء هـذا    ستتردد احلقائق اليت    بعضقبلتم  إذا  إال  هذه الرؤية   من  عاملنا  ولن يقترب    
 األخطار النوويـة    تعترفوا مجيع ، جيب أن    أمناء على معاهدة عدم االنتشار     وبصفتكم. املؤمتر

 .نسانيةاإلاليت هتّدد 
 فترة طويلة جعال  كي منذ   زااغ يف هريوشيما ونا   نفجارين اللذين وقعا  إلفإن ا ،  وبالفعل 
، أحد آبـاء القنبلـة األوىل،       أوبنهامير روبرت   .جوكما قال   . على حنو كبري   جلية أعباءكم
 القنبلـة   فقـد أعربـت   ....  وإال ستهلك تحد،  تشعوب هذا العامل أن     جيب على    ”: احمذّر
 .“لكي يفهم مجيع البشر   عن ذلك بوضوحالذرية

 .شكرا جزيال لكم 
 
 

 


