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 30 - االقتراح المقدم من االتحاد الروسي والصين وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية بشأن الضمانات األمنية

المداوالت األّولية
 المقرر المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1995 

)الجلسة 3514(: القرار 9٨4 )1995(
برسالة مؤرخة 6 نيسان/أبريل 1995 موجهة إىل رئيس جملس األمن 1 ، طلب 
الدائمني يف جملس  اخلمسة  لألعضاء  منسقًا  بصفته  الروسي،  االحتاد  ممثل 
األمن وبالنيابة عنهم، إدراج بند يف جدول أعمال اجمللس معنون “االقرتاح 
املقدم من االحتاد الروسي والصني وفرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

وآيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية بشأن الضمانات األمنية”.
ويف اجللسة 3514، املعقودة يف 11 نيسان/أبريل 1955، أدرج 
جدول  إقرار  وبعد  الروسي.  االحتاد  رسالة  أعماله  جدول  يف  اجمللس 
األعمال، دعا اجمللس ممثلي أوكرانيا ومجهورية إيران اإلسالمية وباكستان 
بناًء على طلبهم، إىل  واجلزائر ورومانيا وماليزيا ومصر واهلند وهنغاريا، 
املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلم احلق يف التصويت. ويف اجللسة 
نفسها وجه الرئيس )اجلمهورية التشيكية( انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع 
قرار مقدم من االحتاد الروسي والصني وفرنسا واململكة املتحدة والواليات 
املتحدة 2 . ووجه انتباههم أيضًا إىل عدة وثائق مؤرخة 6 نيسان/أبريل 
االحتاد  ممثلي  من  التوايل،  على  العام،  األمني  إىل  موجهة   ، 3  1995
الروسي والصني وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة، حييلون هبا 
إعالنات بلداهنم بشأن الضمانات األمنية للدول غري احلائزة لألسلحة 
النووية األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. وأكدت دول 
االحتاد الروسي وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة، مجيعها، أو 
أعادت تأكيد، أهنا لن تستخدم األسلحة النووية ضد الدول غري احلائزة 
لألسلحة النووية األطراف يف املعاهدة إاّل يف حالة حدوث غزو أو أّي 
هجوم آخر تشنه أو تدعمه دولة من هذه الدول أو أّي هجوم آخر على 
بلداهنا أو أقاليمها أو قواهتا املسلحة أو قواهتا األخرى، أو ضد حلفائها 
أو ضد دولة يكون عليها التزام أمين جتاهها، بالتحالف أو باالشرتاك مع 
دولة حائزة لألسلحة النووية. وتعهدت الصني بعدم استخدام األسلحة 
النووية ضد الدول غري احلائزة لألسلحة النووية األطراف يف املعاهدة، أو 
اليت تكون قد دخلت يف أّي تعهد دويل ملزم، يف أّي وقت أو حتت أّي 
ظروف. وقدمت هذه الدول أيضًا للدول غري احلائزة لألسلحة النووية 

األطراف يف املعاهدة ضمانات إجيابية.
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.S/1995/275  2

.S/1995/265-S/1995/261  3

املسؤولية  هو  واألمن  السلم  صون  لئن كان  أنه  اهلند  ممثل  وذكر 
األساسية جمللس األمن يف األمم املتحدة، فإن احملافظة على األمن الوطين 
مسؤولية رئيسية تقع على عاتق مجيع حكومات الدول األعضاء يف األمم 
املتحدة. وهو يرحب مبناقشة مسألة ضمانات األمن على الرغم من شكه 
يف الدافع إىل إجراء هذه املناقشة. وأكد، مشرياً إىل قرار جملس األمن 
احلائزة  الدول  أن   ،1968 حزيران/يونيه   19 املؤرخ   )1968(  255
لألسلحة النووية كانت يف ذلك الوقت تلتمس احلصول على توقيعات 
ملعاهدة عدم االنتشار املقرتحة. وهي اآلن تسعى إىل التماس احلصول 
على أصوات لتمديد معاهدة عدم االنتشار إىل أجل غري حمدد. وقال 
ممثل اهلند، مقتبسًا من بيان أصدره بلده وقتئذ، “إن أّية ضمانات أمنية 
ميكن أن توفرها الدول احلائزة لألسلحة النووية ال ميكن وال ينبغي اعتبارها 
قوله  أيضًا  منه  واقتبس  االنتشار”.  لعدم  معاهدة  على  للتوقيع   مقاباًل 
“إن أساس أّي إجراء يتخذه جملس األمن لصون السلم واألمن الدوليني هو 
ميثاق األمم املتحدة. وأّي ربط للضمانات األمنية بالتوقيع على معاهدة 
عدم االنتشار سيكون خمالفًا ألحكام امليثاق ألن امليثاق ال مييز بني الذين 
قد ينضمون إىل معاهدة ما والذين قد ال ينضمون إليها ”. واقتبس منه 
أيضًا قوله “إنه يف الوقت الذي يتحمل فيه األعضاء الدائمون يف جملس 
األمن التزامًا خاصًا ومسؤولية خاصة عن صون السلم واألمن الدوليني 
فإهنم ممنوع عليهم اعتماد هنج متييزي يف احلاالت اليت تؤثر يف أمن الدول 
مبا يف ذلك احلاالت اليت تنشأ عن استخدام األسلحة النووية أو التهديد 
باستخدامها ضد الدول غري احلائزة لألسلحة النووية”. ورأى املتحدث 
أن املسؤولية الواضحة امللقاة على عاتق الدول احلائزة لألسلحة النووية، 
اليت هي أيضًا أعضاء دائمة العضوية يف جملس األمن، هي أن هتب إىل 
أو  النووية مهددة هبجوم نووي  أّية دولة غري حائزة لألسلحة  مساعدة 
وقعت ضحية هلذا اهلجوم وليس فقط الدول اليت قد تكون من املوقعني 
متييزي  القرار  مشروع  أن  يعتقد  فإنه  األسباب،  وهلذه  املعاهدة.   على 
وال يفي مبتطلبات اتفاقية قانونية دولية ملزمة بشأن القضاء على األسلحة 
األسلحة  باستعمال  التهديد  الوحيد ضد  الضمان  ميثل  ما  النووية وهو 
النووية أو استعماهلا. وأشار ممثل اهلند أيضًا إىل أن اجلمعية العامة كانت 
قد طلبت يف دورهتا التاسعة واألربعني فتوى من حمكمة العدل الدولية 
النووية، أو استعماهلا، يف  التهديد باستعمال األسلحة  بشأن مشروعية 
حكم القانون الدويل. ورأى أن استعمال األسلحة النووية يسبب دماراً 
الدويل وأحكام ميثاق  القانون  يتناقض مع قواعد  ومعاناة عشوائية، مبا 

األمم املتحدة 4 .
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969 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

وذكر ممثل مصر أن بيت القصيد هو قدرة اجمللس على االضطالع 
امليثاق  الدوليني. ولقد عهد  الرئيسية يف صون السلم واألمن  مبسؤوليته 
حتديداً، يف مادته 26، إىل جملس األمن باملهمة البالغة األمهية اخلاصة 
بصياغة اخلطط إلقامة نظام لتنظيم التسلح. ووضع واعتماد ضمانات 
املوكولة إىل اجمللس. وتطرقًا إىل  الوالية  تقع متامًا يف نطاق  أمن موثوقة 
مشروع القرار، قال املتكلم، الذي كان رأيه هو أن الفقرة )1( من املادة 
1 من امليثاق ال تتناول إاّل األسلحة التقليدية، إنه كلما عمدت دولة إىل 
هتديد دولة أخرى باألسلحة التقليدية فإن من واجب جملس األمن أن 
يتخذ التدابري اجلماعية الفّعالة إلزالة اخلطر وقمع العدوان، على النحو 
املنصوص عليه يف الفقرة 1 من املادة األوىل من امليثاق. ولذا، يف حالة 
وجود هتديد تقليدي، قد تقتصر االستجابة على “توجيه انتباه جملس 
املساعدة  لتوفري  إجراءات  اجمللس  “اختاذ  والتماس  املسألة”  إىل  األمن 
الضرورية”. أما التهديد باستعمال األسلحة النووية أو استعماهلا لشن 
املنصوص  اجلماعي  األمن  نظام  تطبيق  إىل  يؤدي  أن  فينبغي  احلرب، 
أن  وذكر كذلك  العدوان.  لصد  امليثاق  من  السابع  الفصل  يف  عليه 
كْون استجابة اجمللس لتهديد نووي مرهونة بإجراءات التصويت العادية 
املنصوص عليها مبوجب امليثاق، وال سيما األحكام الواردة يف الفقرة 3 
من املادة السابعة والعشرين، املتصلة بأصوات األعضاء اخلمسة الدائمني 
املتفقة، هي عامل بالغ اخلطورة. وحجم الدمار الذي ميكن أن تسببه 
األسلحة النووية يستوجب قدراً من “التلقائية” توخيًا للمصداقية. وهو 
يرى أن مشروع القرار ينبغي بال ريب أن يكون خارج نطاق تطبيق حق 
ينبغي  القرار  مشروع  أن  وأوضح  للمصداقية.  ضمانًا  )الفيتو(  النقض 
النووية، أو أّي  أن يتضمن إشارة صرحية إىل أن أّي عدوان باألسلحة 
هتديد مبثل هذا العدوان، ضد دولة غري حائزة لألسلحة النووية طرف يف 
تلقائي  الدوليني وحيفز على رد  للسلم واألمن  املعاهدة، يشكل هتديداً 
وفوري من جانب جملس األمن وفقًا للمادة التاسعة والثالثني من امليثاق، 
وبطريقة تتسق مع املواد ذات الصلة يف الفصل السابع من امليثاق مضمونًا 
وروحًا. وقال أيضًا إن عنصر احلماية جيب أن يتجسد بوضوح يف شكل 
آلية إلعمال الضمانات األمنية، مما يبني اإلجراء اإللزامي الذي يتخذه 
جملس األمن لتصحيح حالة تتعرض فيها دولة غري حائزة لألسلحة النووية 
العتداء نووي أو للتهديد باعتداء نووي. وأكد املتحدث يف هذا الصدد 
أنه يتعني أن يكون من الواضح اجللي أن السالمة اإلقليمية ألّي دولة غري 
حائزة ألسلحة نووية واستقالهلا السياسي وكذلك بقاء سكاهنا على قيد 
احلياة هي أمور سيجري ضماهنا باعتبار ذلك مسألة حق وليس اعرتافًا 
مبصلحة - سواء وصفناها بأهنا مشروعة أو غري مشروعة - يف احلصول 

على ضمانات أمنية.
وأوجز املتكلم ما قاله بأن ذكر أن مشروع القرار يفتقر إىل اإلقرار 
هتديداً  يشكل  باستعماهلا  التهديد  أو  النووية  األسلحة  استعمال  بأن 
للسلم واألمن الدوليني، وإىل آلية البدء لضمان رد جملس األمن على أّي 

هتديدات أو اعتداءات باستخدام األسلحة النووية. ويفتقر أيضًا إىل التزام 
جملس األمن، كما جاء يف امليثاق، بأن يتخذ التدابري املشرتكة الفّعالة ملنع 
العدوان وغريها من  األسباب اليت هتدد السلم وإلزالتها، ويقمع أعمال 
وجوه اإلخالل بالسلم. بيد أن اختاذ جملس األمن ملشروع قرار يفتقر إىل 
املصداقية يف هذه اجلوانب ال يوحي بأن جملس األمن ليس احملفل الصحيح 
للتعبري عن مسألة الضمانات األمنية. بل على العكس من ذلك، لعل 
هذا هو املسار الذي ميليه امليثاق. ومع ذلك فهو يرى أن مشروع القرار 
يتضمن ثالثة عناصر إجيابية، هي: أنه حيظى بتأييد مجيع الدول الدائمة 
العضوية يف اجمللس، وأنه يعاجل عنصر املساعدة التقنية بطريقة أمشل من 
القرار 255 )1968(، وإن اختار صيغة غري إلزامية. فالفقرتان 5 و6 
من املنطوق تدعوان الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل تقدمي املساعدة 
أسلحة  باستخدام  العدوان  أعمال  من  لعمل  ضحية  تكون  دولة  ألّي 

نووية، وتعرتفان حبق هذه الضحية يف التعويض من املعتدي 5 .
وقال ممثل باكستان إن ربط الضمانات األمنية ببعض املعايري من 
شأنه أن يعمل ضد هدف توفري ضمانات على أساس عاملي، كذلك، فإن 
االعتماد على عملية غري موضوعية الختاذ القرارات لتمديد الضمانات 
األمنية ميكن أن يؤدي إىل التطبيق التعسفي واالنتقائي لتلك الضمانات. 
ويف اعتقاده أن الضمانات األمنية جيب أن تصبح نافذة عندما حيدث 
أّي استعمال لألسلحة النووية أو هتديد باستعماهلا. ولذا هناك حاجة 
أيضًا إىل كفالة أن تتماشى أحكام الضمانات األمنية بالكامل مع ميثاق 
األمم املتحدة – وال سيما املادة 51 – اليت تنص على أن يتصرف جملس 

األمن دون متييز كلما تعرض السلم واألمن الدوليان للتهديد 6 .
وذّكر ممثل ماليزيا، مشرياً إىل مشروع القرار، اجمللس بأن االلتزامات 
بتقدمي املساعدة إىل الدول غري احلائزة لألسلحة النووية يف حالة تعرضها 
امليثاق،  من  و42  و41   39 املواد  يف  فعاًل  عليها  منصوص  للعدوان 
بصرف النظر عن نوع األسلحة املستخدمة. فالعدوان عدوان، والتمييز 
أساس  على  املساعدات  بتقدمي  املعاهدة  يف  األطراف  غري  الدول  ضد 
نوع السالح املستخدم يتعارض مع األحكام الرئيسية للميثاق اخلاصة 
بصون السلم واألمن الدوليني. وال ميكن لوفد بلده أن يؤيد إدراج الفقرة 
8 من املنطوق يف مشروع القرار، ألن هذه الفقرة تتجنب مسألة شرعية 
استعمال األسلحة النووية والتهديد باستعماهلا يف حاالت “الدفاع عن 
النفس”. ونظراً ألن مجيع الدول احلائزة لألسلحة النووية هم أيضًا أعضاء 
دائمون يف جملس األمن، وأن اجمللس هو السلطة اليت تقرر ما إذا كان 
التهديد عماًل من أعمال العدوان أو للدفاع عن النفس، فإن الضمانات 
الواردة يف مشروع القرار حمل شك، إن مل تكن حيلة سياسية جوفاء 7 .

املرجع نفسه، الصفحات 9 إىل 14.  5
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السابق  املتكلمني  مقوالت  عن  اإلعراب  آخرون  متكلمون  وكرر 
ذكرهم ومفادها أن مشروع القرار يفتقر إىل إقرار مسبق بأن التهديد أو 
اهلجوم باألسلحة النووية يشكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني، وكذلك 
إىل آلية بدء لضمان رد جملس األمن على هذه التهديدات أو اهلجمات. 
ورأوا أن مشروع القرار كان ينبغي وضعه بشكل راسخ يف إطار الفصل 
السابع من امليثاق 8 . ولكن رأى آخرون أن مشروع القرار يشكل خطوة 
هامة من حيث أنه مينح، للمرة األوىل، مجيع الدول غري احلائزة لألسلحة 
النووية األطراف يف املعاهدة ضمانات أمنية إجيابية وسلبية من ِقبل مجيع 
بالتحديد  أيضًا  ورحبوا   . 9 اجمللس  يف  العضوية  الدائمة  اخلمس  الدول 
املفصل، للمرة األوىل، خليارات اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها جملس 
األمن فيما يتعلق بالضمانات اإلجيابية. ووجه أحد املتكلمني االنتباه إىل 
أن اإلجراءات املتعلقة بتعويض ضحايا العدوان، على النحو املذكور يف 
نتيجة  تعاين  اليت  البلدان األخرى  إىل  تطبيقها  أن ميتد  ينبغي  املشروع، 
لألعمال اليت يقوم هبا املعتدي وأنه كان من املمكن منح ضمانات أمنية 
للمسائل  األمن  جملس  تناول  عند  اإلمجاع  مبدأ  نبذ  قبيل  من  إضافية 

املتعلقة باستعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا 10 .
الدول  عن  نيابة  متكلمًا  إندونيسيا،  ممثل  قال  التصويت  وقبل 
األطراف يف املعاهدة اليت هي أيضًا أعضاء يف حركة بلدان عدم االحنياز، 
لألسلحة  احلائزة  غري  الدول  طلب  مبشروعية  يعرتف  القرار  مشروع  إن 
مالئمة  تدابري  اختاذ  إىل  ويدعو  أمنية  ضمانات  على  احلصول  النووية 
للرد  تدابري  اختاذ  بدء  مسألة  يف  أيضًا  املشروع  ويفكر  أمنها.  لصون 
تقدمي  إىل  ويسعى  النووية  األسلحة  فيه  ُتستخدم  الذي  العدوان  على 
املساعدة الضرورية إىل ضحايا هذا العدوان. وذكر املتحدث أنه يأسف 
مع ذلك ألن املشروع مل يعرتف حبق الدول غري احلائزة لألسلحة النووية 
وهو  دولية.  اتفاقية  يف  مشروطة  غري  أمن  ضمانات  على  احلصول  يف 
يتساءل أيضًا كيف ميكن أن يتصور جملس يستخدم فيه حق النقض أن 
يوقف عدوانًا ارتكبته دولة حائزة لألسلحة النووية ويتخذ تدابري مناسبة 
ضد تلك الدولة. وهناك ثغرة أخرى يف مشروع القرار هي عدم تضمني 
اقرتاح بلدان عدم االحنياز اعتبار أن العدوان باألسلحة النووية أو التهديد 
معادة  يف  طرف  نووية  ألسلحة  حائزة  غري  دولة  ضد  العدوان  بذلك 
عدم انتشار يشكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني ويقتضي اختاذ تدابري 
امليثاق، ووفقًا ملضمون  للمادة 39 من  فورية من جانب اجمللس، وفقًا 
وروح مواد الفصل السابع من امليثاق ذات الصلة. وعدم التضمني هذا 
جعل اإلجراءات والتدابري املتصورة يف املشروع غري هامة. واختتم كلمته 

املرجع نفسه، الصفحتان 7 و8 )مجهورية إيران اإلسالمية(؛ والصفحتان   8

14 و15 )اجلزائر(.
املرجع نفسه، الصفحات 2 إىل 4 )أوكرانيا(؛ والصفحتان 4 و5 )هنغاريا(؛   9

والصفحة 9 )رومانيا(.
املرجع نفسه، الصفحة 3 )أوكرانيا(.  10

باالعرتاف بأن مشروع القرار يشكل، مع ذلك، خطوة أّولية يف عملية 
نزع السالح النووي حنو صك دويل ملزم قانونًا 11 .

وسّجل ممثل نيجرييا خيبة أمله لعدم نص مشروع القرار على إجراءات 
معينة وحمددة بوضوح جيب اختاذها يف حالة ارتكاب عدوان ُتستخدم فيه 
األسلحة النووية، وعلى التزامات حمددة للدول احلائزة لألسلحة النووية، 
وعلى الشكل احملدد للمساعدة اليت يتعني أن يقدمها اجمللس كواجب، 
ال كطلب من دولة ضحية، وعلى اإلجراء الذي جيب أن يتخذه اجمللس 
دائم  النووية وعضو  لألسلحة  دولة حائزة  املعنية هي  الدولة  إذا كانت 
أيضًا يف اجمللس. وقال إن مشروع القرار ال يلزم أيضًا مجيع أعضاء اجمللس 
بضرورة اعتماد ضمانات ال تكون عرضة الستخدام أعضاء جملس األمن 

الدائمني حق النقض بشأهنا 12 .
وكان من رأي ممثل الصني أن مشروع القرار ليس أكثر من خطوة 
واحدة حنو إبرام صك دويل ملزم قانونًا يوفر ضمانات للدول غري احلائزة 
استعمال  ضد  النووية  األسلحة  من  اخلالية  واملناطق  النووية  لألسلحة 
األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا. وكرر اإلعراب عن موقف حكومة 
بلده بشأن الضمانات األمنية للدول غري احلائزة لألسلحة النووية وهو: 
أواًل، أن القضاء الكامل والشامل على األسلحة النووية يؤذن بعامل خال 
من األسلحة النووية؛ ثانيًا، أن على كل الدول احلائزة لألسلحة النووية 
أن تتعهد بعدم استعمال أو التهديد باستعمال تلك األسلحة ضد الدول 
غري احلائزة لألسلحة النووية؛ ثالثًا، ضرورة وجود التزام غري مشروط من 
جانب مجيع الدول احلائزة لألسلحة النووية بأاّل تكون البادئة باستخدام 
أعداد كبرية من  متامًا وتؤيد طلب  الصني  تفهم  رابعًا،  تلك األسلحة؛ 

الدول غري احلائزة لألسلحة النووية احلصول على ضمانات أمنية 13 .
وذكر ممثل عمان، مشرياً إىل سعي بلده إىل تضمني جدول أعمال 
مؤمتر عام 1995 ألطراف املعاهدة الستعراضها ومتديدها موضوع نقل 
النامية غري  البلدان  التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية وتطبيقاهتا يف 
النووية، أن مشروع القرار كان سيصبح أكثر تكاماًل لو كان قد راعى 
هذا املوضوع بدرجة أفضل. وباإلضافة إىل ذلك، فإن إدراج هذا املوضوع 
يف مشروع القرار كان سيشجع بلدانًا أخرى لديها برامج نووية سلمية 
على االنضمام إىل املعاهدة، ناهيك عن األثر اإلجيايب ملثل هذا املسعى 
على البلدان النامية، األمر الذي كان سيحملها على االعتقاد بأن النظام 
التكنولوجيا لألغراض  للمعاهدة بوضعه احلايل يف ميدان نقل  التمييزي 

السلمية ال يشكل هتديداً مباشراً ألمنها 14 .

املرجع نفسه، الصفحات 19 إىل 21.  11

املرجع نفسه، الصفحات 12 إىل 24.  12

املرجع نفسه، الصفحتان 27 و28.  13

املرجع نفسه، الصفحات 29 إىل 31.  14
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وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه 
القرار 984 )1995(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
اقتناعًا منه بأنه جيب بذل كل جهد لتفادي وتاليف خطر نشوب 
الدويل يف  التعاون  النووية، وتيسري  انتشار األسلحة  حرب نووية، ومنع 
استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية مع الرتكيز بوجه خاص على 
احتياجات البلدان النامية، وإذ يكرر تأكيد األمهية احلامسة ملعاهدة عدم 

انتشار األسلحة النووية يف هذه اجلهود،
وإذ يعرتف باملصلحة املشروعة للدول غري احلائزة لألسلحة النووية 

األطراف يف املعاهدة يف احلصول على ضمانات أمنية،
وإذ يرحب بأن ما يزيد على مائة وسبعني دولة قد أصبحت أطرافًا 

يف املعاهدة، وإذ يشدد على استصواب االنضمام الشامل إليها،
وإذ يؤكد من جديد احلاجة إىل أن متتثل مجيع الدول األطراف يف 

املعاهدة امتثااًل كاماًل اللتزاماهتا،
وإذ يأخذ يف اعتباره االهتمام املشروع للدول غري احلائزة لألسلحة 
مناسبة  تدابري  املعاهدة،  إىل  انضمامها  مع  باقرتان  تتخذ،  بأن  النووية 

أخرى لصون أمنها،
وإذ يرى أن هذا القرار يشكل خطوة يف هذا االجتاه،

وإذ يرى أيضًا، وفقًا لألحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة، 
يعرض  أن  شأنه  من  النووية  األسلحة  استعمال  يشمل  عدوان  أّي  أن 

السلم واألمن الدوليني للخطر.
من  هبا كل  أدلت  اليت  بالبيانات  التقدير  مع  علمًا  حييط   -  1
الدول احلائزة لألسلحة النووية، واليت قدمت فيها إىل الدول غري احلائزة 
النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  يف  األطراف  النووية  لألسلحة 

ضمانات أمنية ضد استعمال األسلحة النووية؛
يعرتف مبا للدول غري احلائزة لألسلحة النووية األطراف يف   -  2
املعاهدة من مصلحة مشروعة يف احلصول على ضمانات بأن يقوم جملس 
األمن، وأواًل وقبل كل شيء مجيع دوله الدائمة العضوية احلائزة لألسلحة 
النووية، باختاذ إجراءات فورية وفقًا لألحكام ذات الصلة من ميثاق األمم 
املتحدة، يف حالة وقوع تلك الدول ضحية لعمل عدواين، تستعمل فيه 

األسلحة النووية، أو للتهديد باستعماهلا؛
يعرتف أيضًا بأنه، يف حالة حدوث عدوان باألسلحة النووية   -  3
أو هتديد بعدوان من هذا القبيل ضد دولة غري حائزة لألسلحة النووية 
طرف يف املعاهدة، ميكن ألّي دولة أن تعرض املسألة فوراً على جملس 
األمن، حىت يتمكن اجمللس من اختاذ إجراءات عاجلة لتقدمي املساعدة، 
وفقًا للميثاق، إىل الدولة اليت وقعت ضحية لعمل عدواين تستعمل فيه 

األسلحة النووية أو للتهديد باستعماهلا؛ ويعرتف كذلك بأن تقوم الدول 
الدائمة العضوية يف اجمللس بعرض املسألة فوراً  النووية  احلائزة لألسلحة 
على اجمللس والسعي إىل أن يتخذ اجمللس، وفقًا للميثاق، إجراءات تقدمي 

املساعدة الالزمة إىل الدولة الضحية؛
يشري إىل الوسائل املتاحة له ملساعدة تلك الدولة غري احلائزة   -  4
لألسلحة النووية الطرف يف املعادة، مبا يف ذلك التحقيق يف احلالة واختاذ 
التدابري املناسبة لتسوية النزاع وإعادة السلم واألمن الدوليني إىل نصاهبما؛

يدعو الدول األعضاء إىل أن تقوم، منفردة أو جمتمعة، إذا   -  5
املعاهدة  يف  طرفًا  تكون  النووية  لألسلحة  حائزة  غري  دولة  أّي  وقعت 
ضحية لعمل عدواين باألسلحة النووية، باختاذ التدابري املناسبة استجابة 
لطلب من الضحية احلصول على مساعدة تقنية أو طبية أو علمية أو 
هذا  تدابري يف  من  احلالة  تتطلبه  فيما  للنظر  استعداده  ويؤكد  إنسانية، 

الصدد يف حالة وقوع مثل ذلك العدوان؛
املناسبة،  اإلجراءات  باختاذ  التوصية  اعتزامه  عن  يعرب   -  6
يف  طرف  النووية  لألسلحة  حائزة  غري  دولة  من  طلب  ألّي  استجابة 
اليت  بالتعويضات  يتعلق  فيما  العدوان،  ذلك  ملثل  تقع ضحية  املعاهدة 
جيب على املعتدي دفعها، وفقًا للقانون الدويل، عما أحدثه العدوان من 

خسائر أو أضرار أو إصابات؛
يرحب مبا أعربت عنه بعض الدول من اعتزام توفري أو دعم   -  7
املساعدة الفورية، وفقًا للميثاق، ألّية دولة غري حائزة لألسلحة النووية 
طرف يف املعاهدة تقع ضحية لعمل عدواين تستعمل فيه أسلحة نووية، 

أو لتهديد باستعماهلا؛
املادة  يف  عليه  املنصوص  النحو  على  الدول،  مجيع  حيث   -  8
بشأن  نية،  حبسن  املفاوضات،  مواصلة  على  املعاهدة،  من  السادسة 
لنزع  النووي وبشأن عقد معاهدة  السالح  بنزع  املتصلة  الفّعالة  التدابري 
السالح العام والكامل، يف ظل مراقبة دولية مشددة وفّعالة، مما ال يزال 

ميثل هدفًا عامليًا؛
يؤكد من جديد احلق الطبيعي للدول، الذي تعرتف به املادة   -  9
حالة  يف  جمتمعة،  أو  منفردة  نفسها،  عن  الدفاع  يف  امليثاق،  من   51
حدوث هجوم مسلح ضد دولة عضو يف األمم املتحدة، إىل أن يتخذ 

جملس األمن التدابري الالزمة لصون السلم واألمن الدوليني؛
اليت  باملسائل  باستمرار  مهتمًا  اجمللس  يظل  أن  على  يؤكد   -  10

أثريت يف هذا القرار.
والواليات  املتحدة  واململكة  وفرنسا  الروسي  االحتاد  ممثلو  وحتدث 
املتحدة بعد التصويت، فأوضحوا أن الدول اخلمس صاحبة حق النقض 
تصرفت معًا للمرة األوىل لتوفري ضمان أمين إجيايب مشرتك وباإلعالن من 
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خالل القرار عن بعض التدابري اليت ميكن أن يتخذها اجمللس استجابة 
لطلب من دولة تقع ضحية لعمل من أعمال العدوان النووي 15 .

باستطاعتها،  دولة  أّي  أن  مع  أنه  املتحدة  الواليات  ممثل  وذكر 
مبوجب القرار، أن تعرض على اجمللس مسألة وجود هتديد أو استخدام 
للقوات النووية، فإن الدول احلائزة لألسلحة النووية - وهم أيضًا األعضاء 
الدائمون يف جملس األمن - تعد بأهنا ستفعل ذلك. وأكد أن التنسيق 
السلبية  والضمانات  القرار  هذا  تقدمي  يف  الدائمني  األعضاء  بني مجيع 
باملقارنة باجلهد الذي بذله اجمللس قبل 25  واإلجيابية متثل تقدمًا كبرياً 
تقدميه مجيع  يف  تشرتك  مل   )1968( األمن 255  جملس  فقرار  عامًا. 
الدول احلائزة لألسلحة النووية األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة 
النووية ومل تصوت مجيعها لصاحله، كما أنه مل جيمع بني ضمانات األمن 

اإلجيابية والسلبية 16 .
وذكر ممثل اململكة املتحدة، مشدداً على أمهية القرار التارخيي، أن 
القرار ميثل خطوة هامة إىل األمام تتجاوز أحكام قرار جملس األمن 255 
)1968(. وألول مرة تصرفت الدول النووية اخلمس معًا لتوفري ضمانات 

أمنية إجيابية وسلبية على حّد سواء، كما جتسد ذلك يف القرار 17 .
وأشار ممثل فرنسا إىل أنه خالل املشاورات املتعددة اليت جرت يف 
القلق بشأن ما إذا كانت االلتزامات  القرار، ُأعرب عن  إعداد مشروع 
يسمى  مبا  يتعلق  فيما  النووية  الدول  نفسها  قطعتها على  اليت  املشرتكة 
وقال  اجمللس.  على  األمر  تضمن عرض  أن  ميكن  اإلجيابية  الضمانات 
يتعلق  فيما  خوف  أو  غموض  أّي  يزيل  أن  ينبغي  فرنسا  إعالن  إن 
هبذه النقطة. فاإلعالن يذكر أن فرنسا تعترب أن أّي عدوان مصحوب 

املرجع نفسه، الصفحتان 31 و32 )الواليات املتحدة(؛ والصفحتان 32   15

و33 )اململكة املتحدة(؛ والصفحات 33 إىل 35 )فرنسا(؛ والصفحتان 35 و36 
)االحتاد الروسي(.

املرجع نفسه، الصفحتان 31 و32.  16

املرجع نفسه، الصفحتان 32 و33.  17

الدوليني، وأن فرنسا،  النووية هتديد للسلم واألمن  باستخدام األسلحة 
بوصفها عضواً دائمًا يف جملس األمن، ستقوم بإبالغ جملس األمن على 
الفور هبذا العدوان، وستعمل يف إطار اجمللس من أجل اختاذ تدابري عاجلة 
وفقًا للميثاق لتقدمي املساعدة الضرورية للدولة اليت تقع ضحية لالعتداء، 
أو للتهديد باالعتداء. ويذكر أيضًا احلق الطبيعي واملشروع يف الدفاع عن 
النفس، بصورة فردية أو مجاعية املنصوص عليه يف املادة 51 من امليثاق، 
يف حالة تعرض عضو من أعضاء األمم املتحدة العتداء مسلح - مبا يف 
ذلك االعتداء الذي ُتستخدم فيه األسلحة النووية - إىل أن يتخذ جملس 

األمن التدابري الضرورية حلفظ السلم واألمن الدوليني 18 .
وذكر ممثل االحتاد الروسي أن جملس األمن ينظر، للمرة األوىل منذ 
احلائزة  للدول غري  تقدم  اليت  األمن  عام 1968، يف مسألة ضمانات 
لألسلحة النووية. وأكد أن القرار 984 )1995( املتخذ باإلمجاع يقطع 
شوطًا أبعد بكثري من القرار 255 )1968(، ألن الدول اخلمس احلائزة 
لألسلحة النووية اشرتكت مجيعها يف تقدمي مشروع قرار يوفر ضمانات 

إجيابية وسلبية على حّد سواء 19 .
بأنه يف  التشيكية،  الرئيس، متكلمًا بصفته ممثل اجلمهورية  ورحب 
حالة التعرض لعدوان أو لتهديد بعدوان ُتستخدم فيه األسلحة النووية 
سُتعرض املسألة يف احلال على اجمللس من أجل توفري املساعدة الالزمة 
للدولة املعنية. ورحب أيضًا بالوالية املعطاة للمجلس للتحقيق يف احلالة 
واعتماد التدابري املالئمة الواجبة لتسوية النزاع األساسي واستعادة السلم 

واألمن الدوليني 20 .

املرجع نفسه، الصفحات 33 إىل 35.  18

املرجع نفسه، الصفحتان 35 و36.  19

املرجع نفسه، الصفحات 36 إىل 38.  20


