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وأكد ممثل الصني ضرورة احلرص علـى عـدم تسـييس      
  .  )١٦(مسألة الالجئني، وإال أدى ذلك إىل إعاقة تسويتها

عضــاء آخــرون مــن اجمللــس ببيانــات وطرحــوا   وأدىل أ  
سد الفجـوة  أسئلة، ومنها، على سبيل املثال، أسئلة عن كيفية 

ــؤولية       ــؤون الالجــئني ومس ــة ملفوضــية ش ــة التقليدي ــني الوالي ب
ــاك        ــت هن ــا إذا كان ــن، وعم ــن الســالم واألم ــن ع ــس األم جمل
ــانية وهـــي تقـــدم    ضـــمانات كافيـــة حلمايـــة الوكـــاالت اإلنسـ

نية إىل الالجئني، وعن التدابري املتخذة لضـمان  املساعدة اإلنسا
__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  

ــيهم     اســتفادة الالجــئني احلقيقــيني مــن املســاعدات املوجهــة إل
  .)١٧(أن تستفيد منها العناصر املسلحة  منبدال

مث ردت مفوضـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية لشـــؤون       
  .)١٨(الالجئني على أسئلة أعضاء اجمللس وتعليقاهتم

__________ 

 ٩(الربازيــل)؛ والصــفحتان   ٩و  ٨املرجــع نفســه، الصــفحتان     )١٧(  
(الربتغـــــــال)؛  ١٢إىل  ١٠(الســـــــويد)؛ والصـــــــفحات  ١٠ و

ــفحتان  ١٢والصــــــــــفحة   ١٣و  ١٢(البحــــــــــرين)؛ والصــــــــ
 ١٥و  ١٤(غامبيا)؛ والصـفحتان   ١٤(كوستاريكا)؛ والصفحة 

 ١٥(سـلوفينيا)؛ والصـفحتان    ١٥لكة املتحدة)؛ والصـفحة  (املم
ــا)؛ والصــفحتان  ١٦و  (فرنســا)؛ والصــفحتان  ١٧و  ١٦(كيني
  (غابون). ١٨ و ١٧

  .٢٢إىل  ١٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٨(  

  من عن صون السلم واألمن الدولينيمسؤولية جملس األ -  ٣٨    
  اإلجراءات األولية    

(اجللســــة  ١٩٩٨أيار/مــــايو  ١٤املقــــرر املــــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٨٨١

 ١٩٩٨أيار/مـايو   ١٤، املعقـودة يف  ٣٨٨١يف اجللسة   
ــه يف      ــد مت التوصــل إلي ــذي كــان ق ــاهم ال ــا للتف مشــاورات  وفق
البنــد املعنــون  اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه

  .“مسؤولية جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني”
ويف اجللســـة نفســـها، أدىل الـــرئيس (كينيـــا)، بالبيـــان   

  :)١(التايل باسم اجمللس
يعرب جملس األمن بشـدة عـن اسـتيائه مـن التجـارب النوويـة         

، والتجـربتني  ١٩٩٨أيار/مـايو   ١١اجلوفية الثالث اليت أجرهتا اهلنـد يف  
على الرغم من القلـق   ١٩٩٨أيار/مايو  ١٣ألخريني اللتني أجرهتما يف ا

واالحتجــاج اللــذين مت اإلعــراب عنــهما بصــورة ســاحقة علــى الصــعيد  
الدويل. وحيث اجمللس اهلند بقوة علـى االمتنـاع عـن إجـراء أيـة جتـارب       

الوقــف  أخــرى. وهــو يــرى أن التجــارب مــن هــذا القبيــل تتعــارض مــع
__________ 

  )١(   S/PRST/1998/12.  

األجهــزة  جتربــة األســلحة النوويــة أو غريهــا مــن الفعلــي املفــروض علــى
املتفجرة النووية، ومع اجلهود العامليـة اهلادفـة إىل منـع االنتشـار النـووي      
ونــزع الســالح النــووي. كمــا يعــرب اجمللــس عــن قلقــه إزاء آثــار هــذا   

  التطور على السلم واالستقرار يف املنطقة.
شـار األسـلحة   ويؤكد اجمللس األمهية احلامسـة ملعاهـدة عـدم انت     

ــد إىل        ــيت مل تنضــم بع ــدول ال ــائر ال ــد وس ــس اهلن ــة. ويناشــد اجملل النووي
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ومعاهدة احلظر الشامل للتجـارب  
ــا يشــجع       ــة شــروط. كم ــأخري ودون أي ــك دون ت ــل ذل ــة أن تفع النووي
اجمللـــس اهلنـــد علـــى االشـــتراك، بـــروح إجيابيـــة، مـــع الـــدول األخـــرى   

وضات املقترح إجراؤها واهلادفة إىل إبرام معاهـدة لوقـف إنتـاج    املفا يف
  املواد االنشطارية يف جنيف، هبدف التوصل إىل اتفاق مبكر.

وبغية احليلولة دون حدوث تصعيد يف سباق التسلح، وخباصـة    
فيما يتعلق باألسـلحة النوويـة ومنظومـات إيصـاهلا، وبغيـة احملافظـة علـى        

لس الدول على ممارسة أقصى قدر مـن ضـبط   السلم يف املنطقة، حيث اجمل
التــوتر يف جنــوب آســيا ينبغــي الــنفس. ويشــدد اجمللــس علــى أن مصــادر 

  .ُتزال عن طريق احلوار فقط، وليس من خالل التعزيز العسكري  أن
ــاير  كــانون ١٢ويؤكــد اجمللــس بيــان رئيســه املــؤرخ      الثاين/ين
افــة أســلحة الــذي أعلــن فيــه، بــني أمــور أخــرى، أن انتشــار ك   ١٩٩٢

  الدمار الشامل يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني.
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ــؤرخ     ــرر املــ ــايو  ٢٩املقــ ــة  ١٩٩٨أيار/مــ (اجللســ
  بيان من الرئيس): ٣٨٨٨

 ١٩٩٨أيار/مــايو  ٢٩، املعقــودة يف ٣٨٨٨يف اجللســة   
وفقا للتفاهم الذي كان قد مت التوصل إليه يف مشاورات اجمللـس  

  :)٢(بالبيان التايل باسم اجمللس السابقة، أدىل الرئيس (كينيا)
يعــرب جملــس األمــن بشــدة عــن اســتيائه مــن التجــارب النوويــة   

، علــى الــرغم  ١٩٩٨أيار/مــايو  ٢٨اجلوفيــة الــيت أجرهتــا باكســتان يف    
القلــق الــدويل العــارم والــدعوات املوجهــة مــن أجــل التحلــي بضــبط    مــن

يســـه الـــنفس. وإذ يؤكـــد اجمللـــس مـــن جديـــد البيـــان الـــذي أدىل بـــه رئ  
بشـــأن التجـــارب النوويـــة الـــيت أجرهتـــا اهلنـــد   ١٩٩٨أيار/مـــايو  ١٤ يف
أيار/مايو، فإنه حيث باكسـتان واهلنـد بقـوة علـى االمتنـاع       ١٣ و ١١ يف

أجرهتـا اهلنـد   عن إجراء أي جتارب أخرى. وهـو يـرى أن التجـارب الـيت     
باكستان تتعارض مع الوقف الفعلـي املفـروض علـى جتـارب األسـلحة       مث

ــة ــة     النووي ــة، ومــع اجلهــود العاملي أو غريهــا مــن األجهــزة املتفجــرة النووي
اهلادفــة إىل منــع االنتشــار النــووي ونــزع الســالح النــووي. كمــا يعــرب   
  .اجمللس عن قلقه إزاء آثار هذا التطور على السلم واالستقرار يف املنطقة

ويؤكد اجمللس من جديد األمهية احلامسة ملعاهـدة عـدم انتشـار      
نوويــة ومعاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب النوويــة. ويناشــد األســلحة ال

اجمللس باكستان واهلنـد، ومجيـع الـدول األخـرى الـيت مل تنضـم بعـد إىل        
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ومعاهدة احلظر الشامل للتجـارب  
النووية، أن تفعل ذلك دون تأخري ودون شـروط. كمـا يشـجع اجمللـس     

شـتراك، بـروح إجيابيـة، يف املفاوضـات املقتـرح      باكستان واهلند على اال
إجراؤها يف جنيف مع الـدول األخـرى مـن أجـل إبـرام معاهـدة لوقـف        

  إنتاج املواد االنشطارية، هبدف التوصل إىل اتفاق مبكر.
ــي بأقصــى درجــات         ــراف التحل ــع األط ــس جبمي ــب اجملل ويهي

ضــبط الــنفس واختــاذ خطــوات فوريــة للحــد مــن أســباب التــوتر بينــها     
وإزالتها. ويؤكد اجمللس مـن جديـد أن مصـادر التـوتر يف جنـوب آسـيا       
ينبغي احلد منها وإزالتـها عـن طريـق احلـوار السـلمي فقـط، ولـيس عـن         

  طريق استخدام القوة أو الوسائل العسكرية األخرى.
وحيث اجمللـس باكسـتان واهلنـد علـى اسـتئناف احلـوار بينـهما          

ا مجيـــع القضـــايا الـــيت ســـبق بشـــأن مجيـــع القضـــايا املعلقـــة، ومـــن بينـــه
ناقشها الطرفان، وال سيما املسـائل املتعلقـة بالسـلم واألمـن، وذلـك       أن

مــن أجــل إزالــة أســباب التــوتر بينــهما وتعزيــز تعاوهنمــا االقتصــادي         
والسياسي. ويهيب اجمللس بباكستان واهلنـد تفـادي اختـاذ أي خطـوات     

__________ 

  )٢(   S/PRST/1998/17.  

ــة االســت     ــادة زعزع ــات مــن شــأهنا زي ــأي بيان ــة أو اإلدالء ب قرار أو إعاق
  احلوار الثنائي بينهما.

  وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره.  
  

ــؤرخ     ــرر امل ــه  ٦املق (اجللســة  ١٩٩٨حزيران/يوني
  )١٩٩٨( ١١٧٢): القرار ٣٨٩٠

ــة    حزيران/يونيــــه  ٦، املعقــــودة يف ٣٨٩٠يف اجللســ
وفقــــا للتفــــاهم الــــذي كــــان قــــد مت التوصــــل إليــــه    ١٩٩٨

قة، دعا الرئيس (الربتغـال)، مبوافقـة   مشاورات اجمللس الساب يف
اجمللس، ممثلي األرجنتني وأسـتراليا واإلمـارات العربيـة املتحـدة     
وأوكرانيــا وباكســتان ومجهوريــة إيــران اإلســالمية ومجهوريــة   
كوريــا وكنــدا ومصــر واملكســيك والنــرويج ونيوزيلنــدا، بنــاء  

ملشــاركة يف املناقشــة بــدون أن يكــون هلــم  إىل اعلــى طلبــهم، 
ق يف التصويت. مث وجه الـرئيس انتبـاه اجمللـس إىل مشـروع     احل

  .)٣(قرار قدمته سلوفينيا والسويد وكوستاريكا واليابان
ويف اجللسة نفسها، وجـه الـرئيس انتبـاه اجمللـس أيضـا        

موجهة إىل األمـني   ١٩٩٨حزيران/يونيه  ١إىل رسالة مؤرخة 
مؤرخـة  ؛ ورسـالة  )٤(العام مـن ممثـل اإلمـارات العربيـة املتحـدة     

ــه  ٢ ــل     ١٩٩٨حزيران/يوني ــام مــن ممث ــة إىل األمــني الع موجه
 ١٩٩٨حزيران/يونيـه   ٢؛ ورسـالة مؤرخـة   )٥(اململكة املتحـدة 

؛ ورسـالة مؤرخـة   )٦(موجهة إىل األمني العـام مـن ممثـل الفلـبني    
__________ 

  )٣(   S/1998/476.  
ارجيـة اإلمـارات العربيـة    رسالة حتيل بيانا صادرا عـن وزارة خ    )٤(  

أجرهتـا  كانـت قـد   املتحدة بشأن التجارب النووية اجلوفيـة الـيت   
  ).S/1998/450مؤخرا كل من اهلند وباكستان (

ــان الــذي أصــدرته رئاســة االحتــاد األورويب         )٥(   ــالة حتيــل البي رس
بشأن التجارب النووية اليت أجرهتا باكسـتان، وحيـث كـال مـن     

يـع معاهـدة احلظـر الشـامل للتجـارب      اهلند وباكستان علـى توق 
  ).S/1998/458النووية (

رسالة حتيل بيانا أصـدره رئـيس املنتـدى اإلقليمـي لرابطـة أمـم          )٦(  
كانـــت جنـــوب شـــرقي آســـيا بشـــأن التجـــارب النوويـــة الـــيت  

  ).S/1998/463أجرهتا اهلند مؤخرا (  قد
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ــه  ٣ ــل     ١٩٩٨حزيران/يوني ــام مــن ممث ــة إىل األمــني الع موجه
 ١٩٩٨ حزيران/يونيـــــه ٥؛ ورســـــالة مؤرخـــــة )٧(بـــــيالروس

ــيس جملــس األمــن مــن ممثلــي االحتــاد الروســي      موجهــة إىل رئ
  .)٨(والصني وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة

ويف اجللســة نفســها، وجــه الــرئيس االنتبــاه كــذلك إىل   
ــة  ــالة مؤرخـ ــه  ٤رسـ ــة إىل رئـــيس  ١٩٩٨حزيران/يونيـ موجهـ

رهتــا قــال فيهــا إن التجــارب الــيت أج ،)٩(اجمللــس مــن ممثــل اهلنــد
ن اهلنـد مل تنتـهك التزامـا    إاهلند مل تكن موجهة ضـد أي بلـد، و  

التجــارب. وطــرح ممثــل اهلنــد أيضــا      تلــكتعاهــديا بإجرائهــا  
تلك الرسالة عـدة أسـئلة تتعلـق مبشـروع القـرار، منـها علـى         يف

ليــه اجمللــس  إد نتســســبيل املثــال ســؤال عــن األســاس الــذي ي     
ءات أخــرى، رهنــا باســتعداده للنظــر يف أي إجــرا االحتفــاظ يف

القرار، بينما املوجه إليهم القرار مل ينتـهكوا حكمـا   ذلك بتنفيذ 
من أحكام امليثاق أو التزاما تعاهديا. وجاء يف الرسالة أيضـا أن  

بلـد، وأهنـا    أي التجارب اليت أجرهتا اهلنـد ليسـت موجهـة ضـد    
حق اختاذ تـدابري الـدفاع    أُجريت كتدابري دفاعية، مشرية إىل أن

  فس حق أصيل يكفله امليثاق للدول األعضاء.عن الن
وقـــال ممثـــل اليابـــان إن هنـــاك خطـــرا حقيقيـــا يتمثـــل   

احتمـــال تصـــاعد التـــوترات يف جنـــوب آســـيا فتتطـــور إىل  يف
مواجهة نوويـة. وأردف قـائال إن خطـرا آخـر قـد نشـأ، ذلـك        

ن نظــام عــدم االنتشــار النــووي أصــبح يف حــد ذاتــه مهــددا، أل
د ينجرف حنو حالة من االنتشـار النـووي   وأن اجملتمع الدويل ق

__________ 

نيه، حزيران/يو ١رسالة حتيل بيانا أصدرته وزارة اخلارجية يف    )٧(  
ويتعلـــق بالتجـــارب النوويـــة الـــيت أجرهتـــا اهلنـــد وباكســـتان       

  ).S/1998/468( ١٩٩٨أيار/مايو   يف
رسالة حتيل بالغا مشتركا اعُتمـد يف اجتمـاع وزراء خارجيـة       )٨(  

التجـارب النوويـة الـيت أجرهتـا اهلنـد      فيـه  البلدان اخلمسـة أدانـوا   
زيـــد وباكســـتان، وطلبـــوا إىل الطـــرفني التوقـــف عـــن إجـــراء امل

التجـــارب، وعـــن نشـــر األســـلحة النوويـــة، وإىل التوقـــف  مـــن
  ).S/1998/473إصدار البيانات االستفزازية (  عن

  )٩(   S/1998/464.  

ال ميكن السيطرة عليها. وأكد املتكلم أن جملـس األمـن، وهـو    
ــدوليني،      ــن الـ ــالم واألمـ ــون السـ ــن صـ ــي عـ ــؤول الرئيسـ املسـ

ــالزم لالضــطالع باملســؤولية     مــن ــه أن يتخــذ اإلجــراء ال واجب
امللقاة علـى عاتقـه مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة. مث أكـد أنـه         

ــووي،    ينبغــي احلــر  ــدويل لعــدم االنتشــار الن ص علــى النظــام ال
إضـــافة إىل نظـــامي معاهـــدة عـــدم انتشـــار األســـلحة النوويـــة  
ومعاهـــدة احلظـــر الشـــامل للتجـــارب النوويـــة، مهمـــا بلغـــت  
ــع      ــه من ــذي ميكن ــد ال التكــاليف، ألن هــذا هــو الضــمان الوحي
ــية. وقــــال    ــرة األرضــ ــة علــــى الكــ انتشــــار األســــلحة النوويــ

املنطلق، سجلت احتجاجاهتـا القويـة لـدى    اليابان، من هذا  إن
ــد وباكســتان، ومجــدت مســاعدهتا االقتصــادية للمشــاريع     اهلن

ــد    ــائال إن وف ــتكلم ق ــدة. وواصــل امل ــده اجلدي ــاع   بل ــى اقتن عل
راســخ بــأن جملــس األمــن ينبغــي أن يــبني مــن خــالل مشــروع  
القرار قلقه البالغ إزاء التحدي الذي تشكله التجـارب النوويـة   

 اهلند وباكستان بالنسـبة للجهـود الدوليـة الراميـة     اليت جتري يف
إىل تعزيز النظام العاملي لعدم انتشار األسلحة النوويـة، وينبغـي   

ــى أن تصــبحا طــرفني يف معاهــدة عــدم انتشــار      أن حيثهمــا عل
األســلحة النوويــة ومعاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب النوويــة  

ليابـان تـرى   تأخري وبـال شـروط. وخـتم املـتكلم قـائال إن ا      بال
من الضروري إلقامة عـامل أكثـر أمانـا أن يـتم إحـراز تقـدم        أن

ــا     ــون موازيـ ــووي يكـ ــالح النـ ـــزع السـ ــوع نـ ــرد يف موضـ مطـ
  .)١٠(ُيبذل من جهود لتعزيز النظام الدويل لعدم االنتشار  ملا

وأبلــغ االحتــاد الروســي اجمللــس بنتــائج اجتمــاع وزراء   
الروسـي والواليـات   خارجية اململكة املتحدة والصني واالحتاد 

حزيران/يونيه، والـيت   ٤املتحدة وفرنسا، املعقود يف جنيف يف 
ن الـدول اخلمـس الدائمـة    إ قـال أيدها جملس األمن فيما بعد. ف

التجــارب  أعلنــت حبــزم، بعــد أن أدانــت   العضــوية يف اجمللــس 
ــه ينبغــي أال يصــدر       ــد وباكســتان، أن ــا اهلن ــيت أجرهت ــة ال النووي

__________ 

  )١٠(   S/PV.3890 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
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جنــوب آســيا وأن الــرتاع بــني اهلنــد  هتديــد لالســتقرار مــن أي
ــووي. وطلـــب     ــيناريو نـ ــور إىل سـ ــي أال يتطـ ــتان ينبغـ وباكسـ
الوزراء اخلمسة من كـال البلـدين االمتنـاع عـن إجـراء جتـارب       
نووية جديدة، وعن نشر األسـلحة النوويـة والقـذائف القـادرة     
على إيصال األسلحة النووية، وعـن إنتـاج املـواد االنشـطارية.     

نيــودهلي وإســالم أبــاد االلتــزام مبعاهــدة احلظــر   وناشــدوا أيضــا
ــدم انتشــار األســلحة       ــدة ع ــة ومعاه الشــامل للتجــارب النووي
ــاتني    ــا هلـ ــتان، وفقـ ــتنادا إىل كـــون اهلنـــد وباكسـ ــة، اسـ النوويـ
املعاهدتني، ال تتمتعان مبركز الدول احلائزة لألسلحة النوويـة.  

إجيـاد   وأعرب ممثل االحتاد الروسـي عـن اقتنـاع بلـده بإمكانيـة     
نقـاط اتصــال يف هنجـي نيــودهلي وإسـالم أبــاد حلـل نزاعاهتمــا،     

إن بلــــده يــــرى أن اعتمــــاد أي نــــوع مــــن اجلــــزاءات  الئقــــا
هــاتني الـــدولتني أمــر ال مـــربر لــه مـــن وجهــات النظـــر      ضــد 

  .)١١(القانونية والسياسية واإلنسانية الدولية
وقال ممثل الواليات املتحدة إن التجارب النوويـة الـيت     
ا اهلند وباكستان ضربة شديدة لـيس فحسـب السـتقرار    أجرهت

وأمن منطقتـهما، بـل أيضـا لنظـام عـدم االنتشـار الـدويل. ويف        
إشارة إىل اجتماع االحتاد الروسـي والصـني وفرنسـا واململكـة     

، قـال  ١٩٩٨حزيران/يونيـه   ٤املتحدة والواليـات املتحـدة يف   
ــرِ   ــس سُتشـ ــدول اخلمـ ــد   إن الـ ــرى يف جهـ ــة أخـ ك دوال مهمـ

ترك يرمي إىل إحالل السالم واالستقرار يف جنـوب آسـيا؛   مش
خطــوة هــو وأضــاف قــائال إن اعتمــاد اجمللــس مشــروع القــرار 

هامــة يف ذلــك االجتــاه. وأبلــغ املــتكلم اجمللــس أن الواليــات       
املتحدة طلبت إىل اهلند وباكستان اختاذ خطوات لتفادي قيـام  

نبغــي تخفــيض حــدة التــوترات. وقــال إنــه يلســباق للتســلح، و
قا علـى معاهـدة احلظـر الشـامل     عا وتصّدا الدولتني أن توقّتلكل

للتجــارب النوويــة فــورا وبــدون شــروط؛ وأن متتنعــا عــن نشــر 
القــــذائف جبميــــع أنواعهــــا؛ وأن تتوقفــــا عــــن إنتــــاج املــــواد 

__________ 

  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان    )١١(  

االنشـــطارية، وتشـــرعا يف مفاوضـــات بشـــأن معاهـــدة وقـــف 
عهـدا رمسيــا  إنتـاج املـواد االنشـطارية؛ وينبغــي هلمـا أيضـا أن تت     

ــا     ــرية، ومتتنعـ ــات اخلطـ ــلحة والتكنولوجيـ ــدير األسـ ــدم تصـ بعـ
إجراء التجارب على القـذائف مهمـا كـان نوعهـا. وأكـد       عن

املتكلم أيضا أن اهلند وباكستان جيـب أن تفهمـا أن التجـارب    
الـــيت قامتـــا هبـــا واإلعالنـــات الصـــادرة عنـــهما بعـــد ذلـــك        

ــلحة النوويـــ     ال ــائزة لألسـ ــدول احلـ ــن الـ ــهما مـ ــال جتعلـ ة. وقـ
ــد تعــديل معاهــدة عــدم انتشــار      إن الواليــات املتحــدة لــن تؤي

األســلحة النوويــة بغيــة الســماح بانضــمامهما إليهــا بوصــفهما  
ــك      ــأن ذلـ ــن شـ ــة، ألن مـ ــلحة النوويـ ــائزتني لألسـ ــتني حـ دولـ

ميكـن  ض متامـا هـدف النظـام الـدويل لعـدم االنتشـار. و      يقّو أن
نـزاع قـد    منطقـة كشـمري الشـرارة الـيت تشـعل فتيـل       أن تكـون 

عـن اعتقـاد بلـده    املتكلم أعرب ويتعذر على أي كان إمخاده. 
ــدان       ــيت ميكــن أن يتخــذها البل ــن اخلطــوات ال ــدد م بوجــود ع
لتقليل احتماالت سوء التقدير أو سوء الفهم الذي قد يفضـي  
إىل قيــام وضــع ال يريــده أي مــن اجلــانبني. وقــال إن مــن بــني   

بـاخلطر بـالقرب   اخلطوات جتنـب القيـام بتحركـات تنـذر      تلك
بــل قــوات عســكرية مــن خــط املراقبــة، أو اجتيــاز اخلــط مــن قِ 

أمنية، أو التسلل عرب احلـدود، أو القيـام بأعمـال اسـتفزازية      أو
  .)١٢(أخرى يف املنطقة

وقــال ممثــل غامبيــا إن اســتمرار التقيــد بالنظــام الــدويل   
لعــدم انتشــار األســلحة النوويــة ســيتوقف إىل حــد كــبري علــى   

ــاواة يف أن ختصـــيص  أى املعاملـــة بـــني مجيـــع الـــدول. ور املسـ
جمموعة من األحكام لبعض الدول، وجمموعـة أخـرى لبعضـها    

األمـر غـري    ذلكاآلخر، واقع ال ميكن تربيره، مث خلص إىل أن 
  .)١٣(جمد وال ميكن الدفاع عنه

__________ 

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان    )١٢(  
  .١١ة املرجع نفسه، الصفح   )١٣(  
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وأعرب ممثل فرنسـا عـن إدانـة بلـده لتلـك التجـارب،         
ام عـدم االنتشـار الـذي    وأكد أن من األولوية احملافظة على نظـ 

أُنشئ يف إطار معاهـدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة وتعزيـز       
ذلك النظام. وقال إن فرنسا هتيب باهلند وباكستان، وكـذلك  
الــدول األخــرى الــيت مل تصــبح بعــد أطرافــا يف معاهــدة احلظــر 
الشــامل للتجــارب النوويــة، أن تفعــل ذلــك دون تــأخري ودون 

ــات القائمــ   ــدين، وال شــروط. والرتاع ــني البل ــيما بشــأن   ة ب س
ــمري،  ــي كشــ ــوم  هــ ــة اليــ ــاكل القائمــ ــاس املشــ ــال  .أســ مث قــ

الضــروري الســعي إىل إجيــاد حــل مــن خــالل احلــوار     مــن إن
الثنــائي املباشــر، وكــذلك مــن خــالل اختــاذ تــدابري لبنــاء الثقــة. 

فرنســا أن مــن املستصــوب أن يســتمر اجمللــس يف تعزيــز  تــرىو
باكســتان وتفــادي اإلجــراءات   احلــوار والتعــاون مــع اهلنــد و   

القسرية إذا كان يريد حتقيق تلك األهـداف مجيعـا. واسـتدرك    
املــتكلم قــائال إنــه جيــب علــى هــذين البلــدين أيضــا أن يظهــرا    
ضبط النفس، وأن يربهنا، بالعمل وفـق طلبـات جملـس األمـن،     

  .)١٤(على استعدادمها لاللتزام هبذا النهج
ــه مـــن األمثـــل جمل     ــابون إنـ لـــس األمـــن وقـــال ممثـــل غـ

يتخــذ موقفــا ثابتــا يتمثــل يف احلــزم والــرفض يف ظــروف        أن
مماثلة، بغض النظر عمن يقف يف قفص االهتام. وأشار املـتكلم  
إىل أن تقديرات اجمللس يف قضايا معينة تتسم بااللتباس وبعـدم  

 لكاملوضوعية إىل حد ما، وقال إن غابون كانـت تفضـل، لـذ   
مـن منطـوق مشـروع     ١رة السبب، يف مجلة أمور، لو أن الفقـ 

ــيت وردت        ــارات ال ــنفس العب ــد صــيغت ب ــر ق ــد النظ ــرار قي الق
  .)١٥(بيانات اعتمدها اجمللس يف ظروف مماثلة  يف

وقال ممثل الصني إن التطور اخلطري لألحـداث يشـكل     
ــا بعــد      ــدوليني يف عصــر م حتــديات خطــرية للســالم واألمــن ال

وذكـــر  احلــرب البــاردة، ويــثري قلــق اجملتمــع الــدويل بأســره.       
__________ 

  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان    )١٤(  
  .١٢ة املرجع نفسه، الصفح   )١٥(  

املتكلم أن وزراء خارجية الدول اخلمـس الدائمـة العضـوية يف    
جملــس األمــن، رغبــة منــهم يف منــع ســباق للتســلح يف جنــوب   
ــة النظــام       ــة، ومحاي ــوترات يف املنطق آســيا، ووقــف تصــاعد الت

 ٤الــــدويل لعــــدم االنتشــــار، أصــــدروا بيانــــا مشــــتركا يف       
حــدة  حزيران/يونيــه. وقــال إن الصــني، رغبــة منــها يف ختفيــف

التــوتر يف املنطقــة، تــدعو اهلنــد وباكســتان إىل اهلــدوء وضــبط   
النفس، وإىل استئناف احملادثات بينهما، ووقف أي بيانـات أو  
حتركات ميكن أن تزيد مـن تصـعيد التـوترات، واالمتنـاع عـن      

ن علـى البلـدين   أالدخول يف سباق للتسـلح. وأضـاف املـتكلم    
دا بــه، وينبغــي هلمــا، أن حيترمــا خــط املراقبــة يف كشــمري ويتقيــ

مهمــا كانــت الظــروف، أال يعــربا خــط املراقبــة أو يســعيا مــن   
جانب واحد إىل تغيري الوضع القائم يف املنطقة. وختم املـتكلم  
ــة الــرتاع يف شــبه        ــي لــه، يف ضــوء طبيع ــائال إن اجمللــس ينبغ ق

  .)١٦(القارة، أن يؤدي دورا رئيسيا وحموريا
ات أدانــوا فيهــا وأدىل عــدد آخــر مــن املــتكلمني ببيانــ   

وا أن انتشـار  أالتجارب النووية اليت أجرهتا اهلند وباكسـتان ور 
أســلحة الــدمار الشــامل يشــكل خطــرا يهــدد الســالم واألمــن   
ــدة       ــوي ملعاه ــدهم الق ــن تأيي ــون ع ــدوليني. وأعــرب املتكلم ال
ــار     ــدم انتشـ ــدة عـ ــة ومعاهـ ــارب النوويـ ــامل للتجـ ــر الشـ احلظـ

كلمني أن حيـازة البلـدين   األسلحة النووية. وأكد كثري من املـت 
ــدول احلــائزة       ــان مبركــز ال ــهما يتمتع ــن جيعل ــة ل ألســلحة نووي
لألسلحة النووية. ودعا عدد مـن ممثلـي الـدول كـال مـن اهلنـد       
وباكستان إىل ممارسة ضبط النفس واالمتناع عن تنفيـذ املزيـد   

ــارب  ــن التجـ ــدا   )١٧(مـ ــدا ونيوزيلنـ ــا وكنـ . ووجهـــت أوكرانيـ
__________ 

  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان    )١٦(  
 ٦(الســويد)؛ والصــفحتان  ٥و  ٤املرجــع نفســه، الصــفحتان    )١٧(  

(كوســـــــتاريكا)؛  ٨و  ٧(ســـــــلوفينيا)؛ والصـــــــفحتان   ٧ و
 ١١و  ١٠(كينيـــــــا)؛ والصـــــــفحتان   ٩و  ٨والصـــــــفحتان 
ــل)؛ وب ــد التصــويت: الصــفحتان   (الربازي (األمــني  ١٥و  ١٤ع

(مجهوريـــــــة كوريـــــــا)؛  ١٩و  ١٨العـــــــام)؛ والصـــــــفحتان 
ــفحتان  ــفحتان   ٢١و  ٢٠والصـــ ــدا)؛ والصـــ  ٢٦و  ٢٥(كنـــ
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عضــاء يف األمــم املتحــدة الــيت ليســت االنتبــاه إىل أن الــدول األ
ــا    أعضـــاء يف اجمللـــس مل ُتـــتح هلـــا الفرصـــة لتعـــرب عـــن مواقفهـ

. ودعا عـدة مـتكلمني   )١٨(املناقشة املفتوحة قبل اختاذ القرار يف
أيضا إىل إنشاء منطقة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف الشـرق      
األوســط، أو طلبــوا مــن إســرائيل أن تنضــم إىل معاهــدة عــدم   

  .)١٩(األسلحة النووية، وأن تتخلص من هذه األسلحة انتشار
ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       

ــرار   )، ويف ١٩٩٨( ١١٧٢واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  ،جملس األمن إن  
البيــانني اللــذين أدىل هبمــا رئيســه واملــؤرخني    إذ يعيــد تأكيــد  

  ،١٩٩٨أيار/مايو  ٢٩أيار/مايو و  ١٤
ــد    ــؤرخ    وإذ يؤكــد مــن جدي ــه رئيســه وامل ــذي أدىل ب ــان ال البي

انتشـار   ، والذي يذكر، يف مجلة أمـور، أن ١٩٩٢الثاين/يناير  كانون ٣١
  ،كافة أسلحة الدمار الشامل يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني

إزاء مــا متثلــه التجــارب النوويــة الــيت  وإذ يســاوره بــالغ القلــق  
ــة اهلادفــة إىل تعزيــز   أجرهتــا اهلنــد مث باكســ  تان مــن حتــد للجهــود الدولي

النظـام العــاملي لعـدم انتشــار األسـلحة النوويــة، وإذ يسـاوره بــالغ القلــق     
  أيضا إزاء اخلطر الذي يهدد السلم واألمن يف املنطقة،

إزاء خطر نشوء سباق للتسلح النـووي   وإذ يساوره قلق شديد  
  ،ن حدوث هذا السباقيف جنوب آسيا، وتصميما منه على احليلولة دو

مــا تكتســبه معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة    وإذ يعيــد تأكيــد  
ــة حامســة      ــة مــن أمهي ــة ومعاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب النووي النووي
بالنسبة للجهود املبذولة عامليـا مـن أجـل عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة        

  ونزع السالح النووي،
__________ 

(املكسيك)؛ والصـفحات   ٢٧و  ٢٦(نيوزيلندا)؛ والصفحتان 
(األرجنـتني)؛   ٣٠و  ٢٩(أوكرانيا)؛ والصفحتان  ٢٩إىل  ٢٧

  (كازاخستان). ٣١ة (النرويج)؛ والصفح ٣٠والصفحة 
ــدا)؛ والصــفحتان   ٢١و  ٢٠املرجــع نفســه، الصــفحتان      )١٨(   (كن

  (أوكرانيا). ٢٩إىل  ٢٧(نيوزيلندا)؛ والصفحات  ٢٦و  ٢٥
(البحـــــرين)؛ والصـــــفحتان  ١٢املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة    )١٩(  

  (اإلمارات العربية املتحدة). ٢٥  و ٢٤

ونـزع السـالح   إىل مبادئ وأهـداف عـدم االنتشـار     وإذ يشري  
النوويني اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشـار األسـلحة   

والنتيجــة الناجحــة  ١٩٩٥النوويــة الســتعراض املعاهــدة ومتديــدها لعــام 
  اليت حققها املؤمتر،

ضرورة مواصلة التقدم بعزم حنـو اإلعمـال الكامـل     وإذ يؤكد  
نفيـذ مجيـع أحكامهـا    ألحكام معاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة وت    

بفعالية، وإذ يرحب بعزم الدول اخلمس احلائزة لألسـلحة النوويـة علـى    
السادسـة   الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة برتع السـالح النـووي يف إطـار املـادة    

  من املعاهدة،
مســؤوليته األساســية عــن صــون الســلم واألمــن       وإذ يــدرك  

  ،املتحدة األممالدوليني يف إطار ميثاق 
التجــــارب النوويــــة الــــيت أجرهتــــا اهلنــــد يــــومي  دينيــــ  - ١  

  ؛١٩٩٨أيار/مايو  ٣٠و  ٢٨وباكستان يومي  ١٩٩٨أيار/مايو  ١٣  و  ١١
الــبالغ املشــترك الصــادر عــن وزراء خارجيــة   يؤيــد  - ٢  

املتحــدة لربيطانيــا العظمــى  اململكــةاالحتــاد الروســي والصــني وفرنســا و 
يف اجتمــاعهم املعقــود يكيــة املتحــدة األمر الواليــاتووأيرلنــدا الشــمالية 

  ؛١٩٩٨/يونيه حزيران ٤جنيف يف   يف
اهلند وباكستان باالمتنـاع عـن إجـراء مزيـد      يطالب  - ٣  

مــن التجــارب النوويــة، ويهيــب، يف هــذا الســياق، جبميــع الــدول عــدم   
إجراء أي تفجري جترييب ألسلحة نووية أو أية تفجـريات نوويـة أخـرى،    

  مل للتجارب النووية؛وفقا ألحكام معاهدة احلظر الشا
ــث  - ٤   ــدر      حيـ ــى قـ ــة أقصـ ــى ممارسـ ــتان علـ ــد وباكسـ اهلنـ

ضـــبط الـــنفس وجتنـــب التحركــات العســـكرية اخلطـــرية، أو ارتكـــاب   مــن 
  االنتهاكات عرب احلدود، أو أي استفزازات أخرى بغية منع تفاقم الوضع؛

اهلنــد وباكســتان علــى اســتئناف احلــوار  حيــث أيضــا  - ٥  
يا املعلقـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق جبميـع املسـائل       بينهما بشأن مجيع القضا

ــهما،       ــوتر بينـ ــباب التـ ــة أسـ ــل إزالـ ــن أجـ ــن، مـ ــلم واألمـ ــلة بالسـ املتصـ
ويشجعهما على التوصل إىل حلول مقبولة لكليهمـا تتصـدى لألسـباب    

  الكامنة هلذه التوترات، مبا فيها كشمري؛
مــن أجــل العــام  األمـني بــاجلهود الــيت يبــذهلا  يرحـب   - ٦  
  ند وباكستان على الدخول يف حوار؛تشجيع اهل
باهلند وباكسـتان أن توقفـا علـى الفـور بـرامج       يهيب  - ٧  

ــة، وأن متتنعــا عــن التســلح باألســلحة النوويــة        ــوير أســلحتهما النووي تط
نشرها، وأن تتوقفا عن تطوير أي قذائف تسيارية قـادرة علـى إيصـال     أو

راض األســلحة إنتـاج آخـر ملــواد انشـطارية ألغـ     أي أسـلحة نوويـة، وعــن  
تصـدير املعـدات أو املـواد    املتمثلة يف عـدم  النووية، وأن تؤكدا سياساهتما 

القذائف  التكنولوجيا اليت ميكن أن تسهم يف أسلحة الدمار الشامل أو أو
  ؛القادرة على إيصاهلا وأن تعلنا االلتزامات املناسبة يف هذا الشأن
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مجيــــع الــــدول علــــى عــــدم إمــــداد اهلنــــد  يشــــجع  - ٨  
كستان بـأي معـدات أو مـواد أو تكنولوجيـا ميكـن أن تسـاعد علـى        وبا

أي حنــو براجمهمــا املتعلقــة باألســلحة النوويــة أو بالقــذائف التســيارية       
القــادرة علــى إيصــال هــذه األســلحة، ويرحــب بالسياســات الوطنيــة        

  املعتمدة واملعلنة يف هذا الصدد؛
لألثـــر الســـليب للتجـــارب   عـــن بـــالغ قلقـــه  يعـــرب  - ٩  

اليت أجرهتا اهلند وباكسـتان علـى السـلم واالسـتقرار يف جنـوب       ةالنووي
  ؛آسيا وغريها

التزامـــه التـــام مبعاهـــدة عـــدم انتشـــار   يعيـــد تأكيـــد  - ١٠  
األسلحة النووية ومعاهـدة احلظـر الشـامل للتجـارب النوويـة وأمهيتـهما       
احلامسة باعتبارمهـا حجـر الزاويـة للنظـام الـدويل لعـدم انتشـار األسـلحة         

  والركيزة األساسية للسعي إىل نزع السالح النووي؛ النووية
عن اقتناعه الراسخ بضرورة ضـمان وتوطيـد    يعرب  - ١١  

النظام الدويل لعدم انتشار األسلحة النووية، ويشري إىل أنه وفقا ملعاهدة 
ــا      ــد وباكســتان أن تتمتع ــة، ال ميكــن للهن عــدم انتشــار األســلحة النووي

  النووية؛مبركز الدولة احلائزة لألسلحة 
بــأن التجــارب الــيت جتريهــا اهلنــد وباكســتان       يقــر  - ١٢  

تشكل هتديدا خطـريا للجهـود العامليـة اهلادفـة إىل حتقيـق عـدم االنتشـار        
  النووي ونزع السالح النووي؛

ــث  - ١٣   ــد وباك حيـ ــرى   اهلنـ ــدول األخـ ــع الـ ــتان ومجيـ سـ
ــيت ــة      مل ال ــا يف معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النووي تصــبح بعــد أطراف
معاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب النوويــة علــى أن تفعــل ذلــك دون   و

  تأخري ودون شروط؛
اهلنــد وباكســتان علــى اإلســهام، بــروح  حيــث أيضــا  - ١٤  

إجيابيــة وعلــى أســاس الواليــة املتفــق عليهــا، يف مفاوضــات مــؤمتر نــزع   
السالح اجلارية يف جنيف بشأن معاهدة حلظر إنتـاج املـواد االنشـطارية    

ــا مـــن أجهـــزة الـــتفجري النـــووي   ألغـــراض األ ســـلحة النوويـــة أو غريهـ
  أجل التوصل إىل اتفاق مبكر يف هذا امليدان؛  من

أن يقـدم تقريـرا عـاجال إىل    العـام   األمـني إىل  يطلب  - ١٥  
  اجمللس بشأن اخلطوات اليت تتخذها اهلند وباكستان لتنفيذ هذا القرار؛

بل عن اسـتعداده للنظـر جمـددا يف أفضـل السـ      يعرب  - ١٦  
  لضمان تنفيذ هذا القرار؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٧  

ــان،       ــل اململكــة املتحــدة ببي ــد التصــويت، أدىل ممث وبع
ــهبة واملســتنباســم االحتــاد األورويب والبلــدان امل  ، )٢٠(نحــازة إلي

فــأعرب عــن إدانــة االحتــاد األورويب للتجــارب النوويــة الــيت       
النوويــة الــيت عــربت عنــها     تتعــارض وإرادة وقــف التجــارب  

ــة موقعــة علــى معاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب        ١٤٩ دول
ــز النظــام      ــة إىل تعزي ــود الرامي ــارض أيضــا واجله ــة، وتتع النووي
ــاد     ــال إن االحتـ ــة. وقـ ــلحة النوويـ ــار األسـ ــدم انتشـ ــدويل لعـ الـ
األورويب ال يــزال ملتزمــا التزامــا تامــا مبعاهــدة عــدم انتشــار       

رها الركيزة األساسـية للسـعي إىل نـزع    األسلحة النووية باعتبا
السالح النووي، ويطلب من مجيع الـدول الـيت مل تصـبح بعـد     
أطرافــا يف معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة أن تفعــل       
ــزال     ــاد األورويب ال يـ ــائال إن االحتـ ــتكلم قـ ــك. وأردف املـ ذلـ
ــارب     ــامل للتجـ ــر الشـ ــدة احلظـ ــر ملعاهـ ــذ املبكـ ــا بالتنفيـ ملتزمـ

ل إن االحتاد األورويب حيث اهلند وباكسـتان علـى   النووية. وقا
القيام بأسرع ما ميكن باختاذ خطوات للتـدليل علـى التزامهمـا    
ــالح      ــزع السـ ــار ونـ ــدم االنتشـ ــال عـ ــة يف جمـ ــاجلهود الدوليـ بـ
النووي، وذلك من خالل التوقيع على معاهدة احلظر الشـامل  
 للتجارب النوويـة واالنتقـال إىل التصـديق عليهـا؛ ومـن خـالل      
اإلســهام النشــط وبــدون شــروط يف بــدء مفاوضــات يف مــؤمتر 
ــواد       ــاج امل ــزع الســالح يف جنيــف لوضــع معاهــدة حتظــر إنت ن
ــة      ــة وغريهــا مــن األجهــزة النووي االنشــطارية لألســلحة النووي
املتفجـــرة؛ ومـــن خـــالل فـــرض رقابـــة صـــارمة علـــى تصـــدير  
ــة      ــا اخلاضــعة لســيطرة جمموع ــدات والتكنولوجي ــدة واملع األعت

ــوردي ــام     امل ــق نظ ــائي ومرف ــوائم االســتخدام الثن ــوويني وق ن الن
الرقابة على تكنولوجيا القذائف، ومـن خـالل التزامهمـا بعـدم     
جتميع األجهزة النووية أو تركيب هذه األجهـزة علـى عربـات    
إيصــاهلا، وأن تتوقفــا عــن تطــوير ونشــر القــذائف التســيارية       

اد القــادرة علــى إطــالق رؤوس حربيــة نوويــة. وقــال إن االحتــ  
__________ 

ا ورومانيـا  دبولنـ (إستونيا و ١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان    )٢٠(  
  يسلندا وقربص).كذلك أوسلوفاكيا وليتوانيا وهنغاريا؛ و
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ــدابري       ــيتخذ الت ــة وس ــب تطــور احلال ــن كث ــيتابع ع األورويب س
املناسبة إذا مل تقم اهلند وباكستان بدون شروط بالتوقيع علـى  
االتفاقــات الدوليــة لعــدم االنتشــار وتتحركــا للتصــديق عليهــا، 
وخباصــة معاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب النوويــة. وخــتم       

نـد وباكسـتان علـى    املتكلم بقوله إن االحتاد األورويب حيـث اهل 
ــائم    ــوتر القـ ــة للتـ ــوار يعـــاجل األســـباب اجلذريـ الـــدخول يف حـ

  .)٢١(السعي إىل املواجهة  منبينهما، وحماولة بناء الثقة بدال
وقــال ممثــل مجهوريــة إيــران اإلســالمية إن عــدم إيــالء    

االهتمام الكايف والفشل يف اعتماد تدابري ملموسة بشـأن نـزع   
لعـاملي، واإلصـرار غـري احملبـب     السالح النـووي علـى الصـعيد ا   

من جانب الدول احلائزة لألسلحة النووية علـى أن تظـل علـى    
سـيما بعـد التمديـد الالهنـائي ملعاهـدة عـدم        نفس الطريق، وال

انتشــار األســلحة النوويــة، وبــالرغم مــن رغبــة اجملتمــع الــدويل   
حتقيــق تقــدم يســتند إىل شــبه توافــق عــاملي يف اآلراء بشــأن    يف

ــروعي ــة أو التهديــــد  عــــدم مشــ ــتخدام األســــلحة النوويــ ة اســ
باســتخدامها، والنــهج االنتقــائي يف تنفيــذ أحكــام املعاهــدة،      

من بني األسباب اليت ُيقال إهنـا أسـهمت يف ظهـور احلالـة      هي
ــرار كــان ميكــن       ــرى أن الق ــده ي ــتكلم إن بل ــال امل ــة. وق الراهن

ر بّـ يكون أكثر فعالية ومتثيال آلراء اجملتمـع الـدويل لـو أنـه ع     أن
عــن الشــواغل األوســع للــدول غــري احلــائزة لألســلحة النوويــة. 

ــح أن ــك وأوضـ ــدول احلـــائزة      تلـ ــاء الـ ــمل وفـ ــواغل تشـ الشـ
لألسلحة النووية بالتزاماهتا جتاه نزع السـالح النـووي، وذلـك    
باملوافقــة علــى بــدء مفاوضــات دوليــة بشــأن نــزع الســالح        
النــووي يف غضــون إطــار زمــين حمــدد، وعلــى ضــرورة ضــمان 

ملية معاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة علـى حنـو سـريع        عا
ــدة       ــى االنضــمام إىل املعاه ــدول عل ــع ال ــق حــث مجي عــن طري
بدون استثناء، وبدء املفاوضـات علـى وجـه السـرعة يف مـؤمتر      
نــزع الســالح بشــأن معاهــدة حلظــر إنتــاج املــواد االنشــطارية    

__________ 

  .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان    )٢١(  

ــة أو غريهــا مــن األجهــزة املتفجــرة      ألغــراض األســلحة النووي
النووية. وأكد املتكلم أن بلـده، وهـو طـرف يف معاهـدة عـدم      
انتشــار األســلحة النوويــة وأحــد املــوقعني علــى معاهــدة احلظــر 
الشــامل للتجــارب النوويـــة، ملتــزم التزامـــا كــامال بالتزاماتـــه     
ــيت       ــن النكســة ال ــالرغم م ــذين النظــامني، ب ــة مبوجــب ه الدولي

لنــووي يف املنطقــة. ابُتليــت هبــا اجلهــود الدوليــة ملنــع االنتشــار ا
وأشـــار املـــتكلم أيضـــا إىل أن التطـــورات الـــيت شـــهدهتا اهلنـــد  
وباكستان أبرزت ضـرورة حتقيـق عامليـة معاهـدة عـدم انتشـار       

الضـرورة تنطبـق أيضـا علـى      تلـك األسلحة النوويـة. وقـال إن   
الشرق األوسط، حيث التعنت اإلسرائيلي يف رفض االنضـمام  

ــة وقبــول ضــمانات   إىل معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة  النووي
ض املنطقـة بأسـرها للخطـر.    الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعـرّ 

ــذلك،و ــن ل ــتحداث الضــروري م ــى     اس ــزي عل ــري متيي ــج غ هن
الصــعيد الــدويل جتــاه مســألة عــدم االنتشــار وممارســة الضــغط   
على إسرائيل لكي متتثل لنداء اجملتمع الدويل وتفسـح الطريـق،   

دم االنتشــار، إلنشــاء منطقــة خاليــة بانضــمامها إىل معاهــدة عــ
  .)٢٢(من األسلحة النووية يف منطقة الشرق األوسط

وقالــت ممثلــة أســتراليا إن االنتشــار النــووي يشــكل         
ــدوليان،     ــه الســالم واألمــن ال ــد ميكــن أن يتعــرض ل أســوأ هتدي

لــس األمــن، ومســؤوليته ت أنـه مــن الضــروري أن يقــوم جم أور
 ٢٤لدوليني مبوجب املـادة  صون السالم واألمن ا الرئيسية هي

املسـألة وأن يبقيهـا قيـد     تلـك  من امليثـاق، باختـاذ إجـراء بشـأن    
  .)٢٣(النظر حىت يتم حلها

ــاك حاجــة ملحــة إىل وضــع       ــل مصــر أن هن وأكــد ممث
نظام فعال للضـمانات اإلجيابيـة والسـلبية يقـرر اجمللـس مبوجبـه       
ــل وضـــوح أن اســـتخدام األســـلحة النوويـــة أو التهديـــد       بكـ

ــتخدا ــدوليني وفقــا      باس مها يشــكل هتديــدا للســالم واألمــن ال
__________ 

  .١٧إىل  ١٥املرجع نفسه، الصفحات    )٢٢(  
  .١٨و  ١٧الصفحتان    )٢٣(  
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ــادة  ــال إن   ٣٩للم ــاق. وق ــن امليث ــك م ــد يســتوجب   ذل التهدي
ــاعي        ــن اجلم ــام األم ــار نظ ــه يف إط ــن لردع ــس األم ــدخل جمل ت

الصـدد   ذلـك الوارد يف الفصل السابع من امليثاق. وأضاف يف 
أن مسؤولية جملس األمن يف توفري احلمايـة الشـاملة واملسـاعدة    

ــل     الع ــد تتعــرض ملث ــدول الــيت ق ــة لل ــد جيــب   ذلــك اجل التهدي
تكـــون واضـــحة وال خـــالف عليهـــا. وشـــدد أيضـــا علـــى   أن
التدخل من اجمللـس جيـب أال خيضـع للفيتـو حتـت       ذلك مثل أن

أي ظرف من الظروف، ألن السمة التدمريية اهلائلـة لألسـلحة   
النوويـــة تتطلـــب ضـــمان فعاليـــة التـــدابري الـــيت يقرهـــا اجمللـــس  

املــــتكلم أن قواعــــد التصــــويت  أىصــــداقيتها. ورمضــــمان و
مـن امليثـاق جيـب     ٢٧مـن املـادة    ٣املنصوص عليها يف الفقـرة  

عدم إعماهلا يف حاالت استخدام األسلحة النوويـة أو التهديـد   
باستخدامها. وأعرب املتكلم أيضا عن قلـق بلـده العميـق إزاء    

ار آثـار وتــداعيات الفشــل يف حتقيــق عامليــة معاهــدة عــدم انتشــ 
األسلحة النووية، وقال إن مصـر جتـدد اإلعـراب عـن اقتناعهـا      
الراســخ بــأن اســتمرار بقــاء إســرائيل خــارج إطــار املعاهــدة        
ســـيؤدي إىل عواقـــب وخيمـــة، لـــيس فقـــط علـــى االســـتقرار  
واألمــن يف املنطقــة، بــل أيضــا علــى الســالم واألمــن الــدوليني، 
ــار.      ــدم االنتشـــ ــام عـــ ــتمرارية نظـــ ــداقية واســـ ــى مصـــ وعلـــ

املـــتكلم قـــائال إن مصـــر كانـــت تتوقـــع مـــن اجمللـــس،   وخـــتم
الظـــروف الراهنـــة، أن حيـــث إســـرائيل باالســـم علـــى  ظـــل يف

ــمام إىل ــواردة     االنضـ ــة الـ ــارة العامـ ــن اإلشـ ــدال مـ ــدة بـ املعاهـ
  .)٢٤(من القرار ١٣الفقرة   يف

ن بلده ظـل يطلـع األمـني العـام     أممثل باكستان  ذكرو  
ع التطورات املتصـلة  وجملس األمن، يف مجيع املراحل، على مجي

تقصـــري اجمللـــس  قـــال إنباألزمـــة األمنيـــة يف جنـــوب آســـيا. و
االضطالع مبسؤولياته كان إىل حد ما السبب الذي شـجع   يف

مـن خـالل    “خمططاهتـا يف اهليمنـة والعـدوان   ”اهلند على تنفيذ 
__________ 

  .٢٤إىل  ٢١املرجع نفسه، الصفحات    )٢٤(  

اجتيــاز العتبــة النوويــة، والتهديــد باســتخدام األســلحة النوويــة  
ــد باكســــتان، واللجــــوء إىل   ــزاز النــــووي لفــــرض   ضــ  االبتــ

ــى كشــمري. و  حــل ــعســكري عل ــام قمل يب باكســتان، إزاء  أم
التطورات اليت تنذر بالشؤم والنامجة عن تـدابري اهلنـد املتعمـدة    
واحملسوبة لتغيري املعادلة االستراتيجية، أي خيار سـوى ممارسـة   
خيارهــا النــووي مــن أجــل مصــلحتها الوطنيــة العليــا الســتعادة 

اتيجي واحلفــاظ علــى الســالم. وأضــاف ممثــل   التــوازن االســتر
باكســــتان قــــائال إنــــه ال ميكــــن الســــعي إىل عــــدم االنتشــــار 

طريق خلق حالة من الفراغ األمين أو اإلذعان هلـا، معتـربا    عن
أن هذا األمر ال يـزال يشـكل إخفاقـا كـبريا مـن جانـب مجيـع        
ــدم     ــال إن عـ ــار. وقـ ــدم االنتشـ ــهوض هبـــدف عـ ــاعني للنـ السـ

قضية مطروحـة يف جنـوب آسـيا، ألن املنطقـة      االنتشار مل يعد
تشجيع دول كـربى وموافقتـها.   ل نتيجة أصبحت منطقة نووية

وأكــد أيضــا أن باكســتان مقتنعــة بــأن اتبــاع هنــج شــامل إزاء   
قضايا السالم واألمـن وبنـاء الثقـة واخـتالل التـوازن التقليـدي       
د وحتديد األسلحة التقليدية والنووية هو السبيل الواقعي الوحي

الذي ميكن به للمجلس واجملتمع الدويل اإلسهام يف نزع فتيـل  
ض السـالم واالسـتقرار   األزمة األمنية يف جنوب آسيا اليت تعـرّ 

يف العامل للخطر. ويف مـا يتعلـق بـالقرار، قـال إنـه قـرار تعتريـه        
ــاط       ــق بالنقـ ــا يتعلـ ــه. ويف مـ ــدة أوجـ ــن عـ ــور مـ ــه القصـ أوجـ

ألي عضـو مـن أعضـاء     اإلجرائية، أشـار املـتكلم إىل أنـه جيـوز    
 ٣١األمم املتحدة من غري أعضاء جملس األمن، مبوجب املـادة  

من امليثاق، أن يشارك، بدون تصويت، يف مناقشـة أي مسـألة   
العضـو   ذلـك تعرض على اجمللـس مـىت رأى اجمللـس أن مصـاحل     

تتـأثر بتلــك املســألة بوجــه خــاص. وأعــرب عــن أســفه العميــق  
مليثاق بعدم إتاحتـه الفرصـة   النص من ا ذلك ن اجمللس جتاهلأل

القـرار. وقـال    ذلـك  لباكستان للمشاركة يف املناقشـات بشـأن  
هتمـيش دور جملـس األمـن،    ”القرار سـيزيد مـن    ذلك إن اختاذ

لــيس فحســب يف تنــاول األزمــة األمنيــة يف جنــوب آســيا علــى 
ــة      ــة العامليـ ــائل األمنيـ ــاول املسـ ــا يف تنـ ــا أيضـ ــال، وإمنـ ــو فعـ حنـ
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ال إن النهج الذي اعتمده جملـس األمـن   ، مث أضاف قائ“برمتها
خال ليس فحسب من الواقعية، بل خال أيضا مـن الشـرعية   ”

املـــتكلم أن القـــرار ال يعـــرب عـــن القلـــق   أى. ور“واألخالقيـــة
ممارسـة  ”العاملي إزاء فشل عدم االنتشار، وإمنـا هـو يف الواقـع    

واضحة تقـوم هبـا بكـل ثقـة يف الـنفس الـدول اخلمـس احلـائزة         
ــا   لألســـلحة  ــا هبـــدف التمـــاس الشـــرعية حليازهتـ ــة رمسيـ النوويـ

. وأكـد املـتكلم   “ترسانات فتاكة مـن أسـلحة الـدمار الشـامل    
من جديد أن باكستان مل متتلك قـدرهتا النوويـة إال كـرد فعـل     

قــال مث علــى تطــوير اهلنــد الثابــت لربنــامج أســلحتها النوويــة،   
ــدرة علـــى ردع       إن ــتالك القـ ــتفظ حبقهـــا يف امـ ــتان حتـ باكسـ
  .)٢٥(عدوان سواء بأسلحة تقليدية أو غري تقليدية  أي
  

 ١٩٩٩تشــرين األول/أكتــوبر  ١٩املقــرر املــؤرخ   
  )١٩٩٩( ١٢٦٩): القرار ٤٠٥٣(اجللسة 

تشــــــــرين  ١٩، املعقــــــــودة يف ٤٠٥٣يف اجللســــــــة   
وفقا للتفاهم الذي كان قـد مت التوصـل    ١٩٩٩األول/أكتوبر 

(االحتــاد  ت اجمللــس الســابقة، وجــه الــرئيس    اإليــه يف مشــاور 
ــرار    ــروع قـ ــاه اجمللـــس إىل مشـ ــد الروســـي) انتبـ ــان قـ ــد أُكـ عـ

  .)٢٦(خالل مشاورات اجمللس السابقة  يف
ــال         ــهم ألعم ــن مقت ــس ع ــع أعضــاء اجملل ــرب مجي وأع

األعمـال مـن مـوت     تلك اإلرهاب، وعن أسفهم ملا ينجم عن
وإصــابات وخــوف وتــدمري للممتلكــات. ودعــوا إىل التعــاون   

هاب جبميـع أشـكاله، ومهمـا تكـن     والتصميم يف مكافحة اإلر
ــدة      ــور، اجلــذور املعق ــة أم ــرز املتكلمــون، يف مجل ــه. وأب مربرات
لإلرهاب؛ وتنـاولوا فكـرة إبـرام اجلمعيـة العامـة اتفاقيـة شـاملة        
تتعلق باإلرهاب الدويل؛ وضـرورة قيـام جملـس األمـن بتحديـد      
احلاالت الـيت تنطـوي علـى أعمـال إرهابيـة ترقـى إىل مسـتوى        

__________ 

  .٣٥إىل  ٣١املرجع نفسه، الصفحات    )٢٥(  
  )٢٦(   S/1999/1071.  

يت هتـدد السـالم واألمـن الـدوليني، ومـن مث الطبيعـة       األخطار ال
اجلنائية لإلرهاب؛ وضرورة دخول الدول األعضـاء أطرافـا يف   

ة اإلرهـاب؛ ودور اجمللـس يف وضـع    حاالتفاقيات القائمة ملكاف
ضمانات دائمة ضد املخاطر اليت هتدد السـالم واألمـن بسـبب    

  .)٢٧(اإلرهاب
هابية عندما تصـل  وقال ممثل سلوفينيا إن األعمال اإلر  

ــار حمــددة، ميكــن مضــاهاهتا   تإىل أبعــاد معينــة، أو  كــون هلــا آث
باستخدام القوة الـذي حيظـره ميثـاق األمـم املتحـدة، قـد تـربز        
ــي       ــه ينبغ ــائال إن ــدابري املضــادة املشــروعة. وأردف ق مســألة الت

احلـاالت النظـر يف اخليـارات املتاحـة علـى أسـاس        تلكمثل  يف
ــخة يف ا  ــايري الراسـ ــايري   املعـ ــا يف ذلـــك معـ ــدويل، مبـ ــانون الـ لقـ

  .)٢٨(الضرورة والتناسب يف الرد
وقال ممثل هولندا إنه عندما يكون استخدام العنف أمرا   

ال غىن عنه للـرد علـى اإلرهـاب، جيـب أن يكـون ذلـك متناسـبا        
  .)٢٩(مع احتياجات احملافظة على النظام العام وحمصورا فيها

 تعريـف مصـطلح   وقال ممثل ماليزيا إن مـن املناسـب يف    
التمييز بينه وبني النضال املشروع للشعوب الواقعة  “اإلرهاب”

حتــت الســيطرة االســتعمارية أو الســيطرة األجنبيــة واالحــتالل      
األجنيب من أجل تقرير املصـري والتحـرر الـوطين، وإن كـان هـذا      

  .)٣٠(ال يربر استخدام أي جمموعة لألساليب اإلرهابية
__________ 

  )٢٧(   S/PV.4053 ــفحتان ــفحتان   ٣و  ٢، الصـ ــل)؛ والصـ  ٣(الربازيـ
(ســــــــلوفينيا)؛  ٦إىل  ٤(األرجنــــــــتني)؛ والصــــــــفحات  ٤ و

ــدا)؛ والصــفحتان   ٧و  ٦والصــفحتان  ــات  ٨و  ٧(كن (الوالي
 ١٠و  ٩(فرنسـا)؛ والصـفحتان    ٩و  ٨املتحدة)؛ والصفحتان 

(الصــــــني)؛  ١١و  ١٠(اململكــــــة املتحــــــدة)؛ والصــــــفحتان 
ــفحتان  ــفحتان   ١٣و  ١٢والصــ ــابون)؛ والصــ  ١٤و  ١٣(غــ

 ١٥و  ١٤(ناميبيــا)؛ والصــفحتان  ١٤(البحــرين)؛ والصــفحة 
  (االحتاد الروسي).

  .٦إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات    )٢٨(  
  .٧ة املرجع نفسه، الصفح   )٢٩(  
  .١٢و  ١١تان املرجع نفسه، الصفح   )٣٠(  
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شـروع القـرار للتصـويت    ويف اجللسة نفسها، طُـرح م   
ــرار   )، ويف ١٩٩٩( ١٢٦٩واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  :يلي نصه  ما
  ،إن جملس األمن  
ــق الشــديد     ــد أعمــال    إذ يســاوره القل اإلرهــاب بســبب تزاي

الدويل اليت تعّرض للخطر حياة األفراد وسالمتهم يف مجيع أحناء العـامل،  
  فضال عن سلم مجيع الدول وأمنها،

ع أعمال اإلرهـاب، بغـض النظـر عـن دوافعهـا،      مجي وإذ يدين  
  وأينما وقعت وأيا كان مرتكبها،

ذات العامـــة  اجلمعيـــةمجيـــع قـــرارات  وإذ يضـــع يف اعتبـــاره  
ــرار   ــا القـ ــا فيهـ ــلة، مبـ ــانون ٩املـــؤرخ  ٤٩/٦٠الصـ األول/ديســـمرب  كـ

ــة إىل       ١٩٩٤ ــدابري الرامي ــق بالت ــه اإلعــالن املتعل ــذي اعتمــدت مبوجب ال
  ب الدويل،القضاء على اإلرها

ــى      وإذ يشــدد   ــى ضــرورة تكثيــف مكافحــة اإلرهــاب عل عل
، بتعزيـز التعـاون   املتحـدة  األمـم الصعيد الوطين، وعلى القيام، بإشـراف  

املتحـدة   األمـم الدويل الفعال يف هذا امليدان علـى أسـاس مبـادئ ميثـاق     
ومعــايري القــانون الــدويل، مبــا فيهــا احتــرام القــانون اإلنســاين الــدويل        

  نسان،وحقوق اإل
ــد   ــاملي    وإذ يؤيــ ــتراك العــ ــق االشــ ــة إىل حتقيــ ــود الراميــ اجلهــ

االتفاقيات الدولية القائمة ملناهضة اإلرهاب وتنفيذها عامليا، ووضـع   يف
  صكوك دولية جديدة للتصدي خلطر اإلرهاب،

 األمــموأجهــزة العامــة  اجلمعيــةعلــى مــا قامــت بــه   وإذ يــثين  
املنظمـات اإلقليميـة وغريهـا    ووكاالهتا املتخصصة ذات الصلة واملتحدة 

  يف مكافحة اإلرهاب الدويل،
ــزم    ــد عقــد الع ــاق، يف جهــود     وق ــا للميث ــى املســامهة، وفق عل

  مكافحة اإلرهاب جبميع أشكاله،
أن قمـــع أعمـــال اإلرهـــاب الـــدويل،  وإذ يؤكـــد مـــن جديـــد  

فيها األعمال اليت تكون دول ضالعة فيها، إسـهام أساسـي يف صـون     مبا
  دوليني،السلم واألمن ال

إدانـة قاطعـة مجيـع أعمـال اإلرهـاب وأسـاليبه        يدين  - ١  
وممارســاته بوصــفها أعمــاال إجراميــة ال ميكــن تربيرهــا، بغــض النظــر        

دوافعها، وذلك جبميع أشكاهلا ومظاهرها، وأينما وقعت وأيا كان  عن
  مرتكبها، ال سيما األعمال اليت ميكن أن هتدد السلم واألمن الدوليني؛

ــامال   جب يهيــــب  - ٢   ــذا كــ ــذ تنفيــ ــدول أن تنفــ ــع الــ ميــ
االتفاقيات الدولية املناهضة لإلرهاب، اليت هي أطـراف فيهـا، ويشـجع    

مجيع الدول على النظر على سبيل األولوية يف االنضمام إىل االتفاقيـات  
ــا فيهــا، ويشــجع أيضــا علــى التعجيــل باعتمــاد      الــيت هــي ليســت أطراف

  االتفاقيات املعلقة؛
احليـوي يف تعزيـز التعـاون    املتحدة  ماألمدور  يؤكد  - ٣  

الدويل يف مكافحة اإلرهاب، ويشدد على أمهية زيادة التنسيق فيما بني 
  الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية؛

جبميع الدول أن تقوم، يف مجلة أمـور، باختـاذ    يهيب  - ٤  
  خطوات مالئمة يف إطار هذا التعاون والتنسيق من أجل:

ــه       ــا بين ــاون فيم ــات    التع ــن خــالل اتفاق ــيما م ا، ال س
وترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف، ملنع وقمع أعمال اإلرهـاب  

ــن    ــخاص مـ ــن األشـ ــم مـ ــا وغريهـ ــة مواطنيهـ ــات  ومحايـ اهلجمـ
  ؛اإلرهابية وتقدمي مرتكيب تلك األعمال إىل العدالة

القيام، عن طريق استعمال مجيع الوسائل القانونيـة،      
و اإلعـــداد هلـــا أو متويلـــها يـــة أمبنـــع وقمـــع أي أعمـــال إرهاب

  ؛أقاليمها  يف
حرمان من خيططـون ألعمـال اإلرهـاب أو ميولوهنـا         

ــاهلم      ــة اعتق ــك بكفال ــة، وذل ــالذات اآلمن ــن امل ــا م أو يرتكبوهن
  وحماكمتهم أو تسليمهم؛

اختـــاذ تـــدابري مناســـبة وفقـــا لألحكـــام ذات الصـــلة      
ــن ــايري الدول     م ــك املع ــا يف ذل ــدويل، مب ــوطين وال ــانون ال ــة الق ي

ــد      ــئ، للتأكــ ــز الالجــ ــنح مركــ ــل مــ ــان، قبــ ــوق اإلنســ حلقــ
  طالب اللجوء مل يشترك يف أعمال إرهابية؛  أن  من

تبـــادل املعلومـــات وفقـــا للقـــانون الـــدويل والـــوطين     
والتعــــاون يف املســــائل اإلداريــــة والقضــــائية ملنــــع ارتكــــاب  

  إرهابية؛  أعمال
ة أن يويل، يف تقاريره املقدمـ العام  األمنيإىل  يطلب  - ٥  

ــةإىل  ــا لقرارهــا   العامــة اجلمعي  ٥٠/٥٣، ال ســيما التقــارير املقدمــة وفق
واملتعلـق بالتـدابري الراميـة إىل     ١٩٩٥األول/ديسمرب  كانون ١١املؤرخ 

القضاء على اإلرهاب الـدويل، اهتمامـا خاصـا لضـرورة درء ومكافحـة      
  اخلطر الذي يهدد السلم واألمن الدوليني نتيجة لألنشطة اإلرهابية؛

عن استعداده للنظر يف األحكـام ذات الصـلة    يعرب  - ٦  
أعاله واختاذ اخلطـوات الالزمـة وفقـا     ٥من التقارير املذكورة يف الفقرة 

، للتصـدي لألخطـار اإلرهابيـة    املتحدة األممملسؤولياته، مبوجب ميثاق 
  اليت هتدد السلم واألمن الدوليني؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ٧  


