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السالح نزع   - زاي 

بعثة األمم املتحدة يف كولومبيا تستخرج أسلحة مخبوءة يف بوياخا، كولومبيا
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يف 24 أيار/مايو، أعلنُت خطتي لنزع السالح 

التي تحّدد إجراءات ملموسة يف ثالثة مجاالت. 

فأوالً، يشمل مجاُل نزع السالح من أجل إنقاذ 

البرشية العودَة إىل رؤية مشرتكة للقضاء عىل 

جميع أسلحة الدمار الشامل. وبالنظر إىل 

أن نزع السالح النووي أمر حيوي لتحقيق 

األمن الوطني واإلقليمي والدويل، سوف 

أعمل عىل تيسري الحوار بشأن إجراء املزيد 

من املفاوضات الرامية إىل الحّد من األسلحة 

النووية والقضاء عليها. وتمثل معاهدة عدم 

انتشار األسلحة النووية حجر الزاوية يف نظام 

نزع السالح النووي وعدم انتشاره. وسأعمل 

مع جميع الدول األطراف لكفالة استمرار 

فعالية هذه املعاهدة وحيويتها، ال سيما يف 

الفرتة املفضية إىل مؤتمر استعراض املعاهدة 

عام 2020، الذي يتزامن مع حلول الذكرى 

السنوية الخمسني لبدء نفاذها. وأرحب أيضاً 

باالعتماد التاريخي يف 7 تموز/يوليه 2017 

ملعاهدة حظر األسلحة النووية، الذي برهن عىل 

التأييد الدويل القوي واملرشوع لوضع نهاية 

دائمة للتهديد الذي تشكله األسلحة النووية.

ويساورني القلق إزاء املستقبل املتأرجح لخطة 

العمل الشاملة املشرتكة التي َكفلت من خاللها 

تدابريُ التحقق القوية الطابَع السلمي للربنامج 

النووي لجمهورية إيران اإلسالمية. ويجب بذل 

كل جهد ممكن للمحافظة عىل هذه املكتسبات 

يف مجال التحقق. وإنني أشعر بالتفاؤل 

إزاء التطورات األخرية يف شبه الجزيرة 

الكورية، بما يف ذلك إعالن جمهورية كوريا 

الشعبية الديمقراطية وقف عملياتها إلطالق 

القذائف التسيارية البعيدة املدى وما يرتدد 

عن إغالق موقعها للتجارب النووية. وأرّحب 

بمؤتمري القمة التاريخيني بني الكوريتني 

وبني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

والواليات املتحدة. وإنني أشجع األطراف عىل 

مواصلة الحوار من أجل نزع السالح النووي 

من شبه الجزيرة الكورية عىل نحو كامل 

وقابل للتحقق منه.

ويشكل استمرار استخدام األسلحة الكيميائية 

باعثاً عىل القلق الشديد. ويتفاقم تكرار 

انتهاك هذا املحظور بسبب بيئة اإلفالت من 

العقاب، بعد إنهاء عمل آلية التحقيق املشرتكة 

بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم 

املتحدة يف ترشين الثاني/نوفمرب 2017. وقد 

دعوت مراراً إىل إنشاء آلية مستقلة ومحايدة 

واحرتافية لتحديد املسؤولية. وينبغي مساءلة 

أولئك الذين يستخدمون األسلحة الكيميائية 

ويجب إصالح األرضار التي لحقت بهيكل عدم 

االنتشار.

أما املجال الثاني من خطتي فهو نزع السالح 

الذي ينقذ األرواح، ويضع البرش يف صميم 

جهودنا الجماعية الرامية إىل الحّد من األسلحة 

ويسعى إىل تعبئة رشاكات جديدة، فيولد 

بذلك الزخم الالزم لتحقيق األمن املستدام من 

خالل التصّدي لألثر املدمر لألسلحة املتفجرة 

واألسلحة الصغرية عىل املدنيني. وكخطوة 

عملية، ستعزز األمم املتحدة جمع البيانات 

يشكل استمرار استخدام األسلحة 
الكيميائية باعثاً عىل القلق الشديد.
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عن اإلصابات بني املدنيني وتبادل السياسات 

واملمارسات من جانب القوات املسلحة 

وعمليات األمم املتحدة لحفظ السالم. وإنني 

أدعم جهود الدول األعضاء الرامية إىل وضع 

إعالن سيايس، فضالً عن فرض قيود عىل 

استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة 

بالسكان. وستنشئ األمم املتحدة أيضاً مرفق 

تمويل مخصصاً للتمكني من اتخاذ تدابري 

منسقة ومستدامة لتحديد األسلحة الصغرية يف 

البلدان األكثر ترضراً من العنف املسلح.

ويتمثل املجال الثالث يف الخطة يف نزع 

السالح من أجل األجيال املقبلة. فعىل الرغم 

من أن تطورات العلم والتكنولوجيا تحقق 

فوائد جلية، فنحن ال نغفل أيضاً عن املخاطر 

والتحّديات التي تشكلها األسلحة الذاتية 

التشغيل والذكاء االصطناعي والتهديدات 

السيربانية. ويف الدورة الثالثة والسبعني 

للجمعية العامة، سأقّدم تقريراً عن التطورات 

الراهنة يف ميدان العلم والتكنولوجيا وأثرها 

املحتمل عىل الجهود الدولية املبذولة يف مجايل 

األمن ونزع السالح. وأتوقع أن تستلزم مواجهة 

هذه التحّديات املحتملة طائفة من االستجابات 

والتحالفات املتعددة أصحاب املصلحة. وفيما 

يتعلق بأمن الفضاء اإللكرتوني، أحرز عدد من 

أفرقة الخرباء الحكوميني تقّدماً كبرياً يف هذه 

املسألة فيما يتعلق بكل من تطبيق القانون 

الدويل، ومعايري الفضاء اإللكرتوني، وقواعد 

ومبادئ سلوك الدولة املسؤولة، وتدابري بناء 

الثقة وبناء القدرات. ومن أجل تعزيز فهم 

مسائل التكنولوجيا الرائدة، يقوم مكتب 

شؤون نزع السالح بإعداد دورة تدريبية 

إلكرتونية للدبلوماسيني وجميع أصحاب 

املصلحة ستصدر يف ترشين األول/أكتوبر 

.2018

ولقد تسببت االنقسامات القائمة منذ وقت 

طويل يف مؤتمر نزع السالح يف إعاقة واليته 

بوصفه محفل التفاوض العاملي لنزع السالح 

املتعّدد األطراف. ومع ذلك، وبعد 22 سنة 

من العمل املحبَط، ظهرت بعض العالمات 

املشجعة عندما أنشأ مؤتمر نزع السالح يف 

شباط/فرباير 2018 خمس هيئات فرعية 

من أجل تعميق املناقشات التقنية وتوسيع 

مجاالت االتفاق يف جميع ميادين نزع السالح. 

وأشعر بالتفاؤل أيضاً إزاء بوادر االنتعاش 

داخل هيئة نزع السالح، إذ بعد عقدين تقريباً 

أضافت بنداً جديداً إىل جدول أعمالها، وهو: 

تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة 

الفضاء الخارجي بغية منع حدوث سباق 

تسلح يف الفضاء الخارجي، وهي مبادرة 

أساسية يف مجال األمن العاملي.




