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الدورة السبعون

اللجنة األوىل

البند ( 97ب) من جدول األعمال
نزع السالح العام الكامل :نزع السالح النووي
إكوادور ،وإندونيسيا ،وأوغندا ،وإيـاان (مجهوريـة  -اإلسـالمية) ،وبـاو دار السـالم،
وبليـــز ،وبـــنيالدي  ،وبـــنن ،وبوتـــان ،وبوركينـــا فاســـو ،وبوليفيـــا ( دولـــة  -املتعـــددة
القوميــا ) ،وتايلنــد ،وتشــاد ،وتيمــور  -ليشــي ،واجل زائــا ،واجلمهوريــة الدومينيكيــة،
ومجهوريــة الو الدميقااطيــة الشــعبية ،وزامبيــا ،وســاي النكــا ،وســنيافورة ،والســنيال،
وســــوازيلند ،والســــودان ،وســــواليون ،وغينيــــا ،والفلــــبن ،وفزنويــــال (مجهوريــــة -
البوليفاريــة) ،وفيج ـ  ،وفيي ـ نــام ،وكمبوديــا ،وكوبــا ،والكونيــو ،وكينيــا ،وماليزيــا،
وامليـــاب ،ومـــالوي ،ومنيوليـــا ،وميامنـــار ،وناميبيـــا ،ونيبـــال ،ونيجويـــا ،ونيكـــاراغوا:
مشاوع قاار

نزع السالح النووي
إن اجلمعية العامة،
إذ تشري إىل قاارهـا  75/49هـا املـخر  15كـانون األول/ديسـم  1994املتعلـ
بـــالتضفيل التــــدرر للضوــــا النــــووي وإىل قاارا ـــا  70/50عــــن املــــخر  12كـــــانون
األول/ديســـــم  1995و  45/51ســـــن املـــــخر  10كـــــانون األول/ديســــــم 1996
و  38/52الم املــخر  9كــانون األول/ديســم  1997و  77/53خــا املــخر  4كــانون
األول/ديســــــم  1998و  54/54عــــــن املــــــخر  1كــــــانون األول/ديســــــم 1999
و  33/55را املخر  20تشاين الثـا /نوفم  2000و  24/56صـاد املـخر  29تشـاين
الثـــــا /نوفم  2001و  79/57املـــــخر  22تشـــــاين الثـــــا /نوفم  2002و 56/58
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املخر  8كانون األول/ديسم  2003و  77/59املـخر  3كـانون األول/ديسـم 2004
و  70/60املــــــخر  8كــــــانون األول/ديســــــم  2005و  78/61املــــــخر  6كــــــانون
األول/ديســــم  2006و  42/62املــــخر  5كــــانون األول/ديســــم  2007و 46/63
املخر  2كانون األول/ديسم  2008و  53/64املـخر  2كـانون األول/ديسـم 2009
و  56/65املــــــخر  8كــــــانون األول/ديســــــم  2010و  51/66املــــــخر  2كــــــانون
األول/ديســــم  2011و  60/67املــــخر  3كــــانون األول/ديســــم  2012و 47/68
املخر  5كانون األول/ديسم  2013و  48/69املـخر  2كـانون األول/ديسـم 2014
املتعلقة بنـزع السالح النووي،
وإذ تعيد تأكيد التزام اجملتمع الدويل هبـد
عامل خال من األسلحة النووية،

إزالـة األسـلحة النوويـة إزالـة تامـة وإرـاد

وإذ تضععع يف اعتبارهععععا أن اتفاقيـــة اــــا اســـتحدا وإنتــــا وختـــزين األســــلحة
البكتايولوجية (البيولوجية) والتكسـينية وتـدمو تلـأل األسـلحة لعـام  )1(1972واتفاقيـة اـا
اســـتحدا وإنتـــا وختـــزين واســـتعمال األســـلحة الكيميائيـــة وتـــدمو تلـــأل األســـلحة لعـــام
 )2(1993قد أرستا بالفعـل ناـامن قـانونين للحاـا الكامـل للسـلحة البيولوجيـة واألسـلحة
الكيميائية ،على التوايل ،وتصميما منها على التوصل إىل اتفاقية شاملة للسلحة النووية بشـنن
اا استحدا وجتايب وإنتا وتكديس وإعارة ونقل واستعمال األسلحة النووية والتهديـد
باستعماهلا وتدمو تلأل األسلحة وعلى التعجيل بإباام تلأل االتفاقية،
وإذ تس لّم بضاورة اختاذ خووا عملية ملموسة إلراد عامل خال من األسلحة النووية،
وإذ تض يف اعتبارها الفقاة  50من الوثيقة اخلتامية لـدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية
العاشـــاة ،وهـ ـ أول دورة اســـتثنائية مكاســـة لنــــزع الســـالح( ،)3الـــي دعـ ـ فيهـــا اجلمعيـــة
إىل التفاوض على حنو عاجل بشنن إبـاام اتفاقـا مـن أجـل وقـح التحسـن النـوع ملناومـا
األسلحة النووية ووقح استحداثها ،وإىل وضع بانامج شامل مقسم إىل ماا ل ذي أطـا زمنيـة
متف عليها ،يثما كان ذلأل ممكنا ،للقيام بتضفيل األسـلحة النوويـة ووسـائل إيصـاهلا بشـكل
تدرر ومتوازن ،يفض يف هناية املوا إىل إزالتها متاما يف أقاب وق ممكن،
_________________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14860 )1
( )2املاجع نفسه ،اجمللد  ،1974الاقم .33757
( )3القاار دإ.2/10-
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وإذ تعيد تأكيد اقتناع الـدول األطـاا يف معاهـدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة
بنن املعاهدة تشكل جا زاوية ملنع االنتشار النووي ونــزع السـالح النـووي ،وبنمهيـة املقـار
املتعل بتعزيز عملية استعااض املعاهدة واملقار املتعلـ ببـادو وأهـدا منـع االنتشـار النـووي
ونـزع السالح النووي واملقار املتعلـ بتمديـد املعاهـدة والقـاار املتعلـ بالشـاط األوسـ الـي
اختـهها مجيعــا مــخمتا األطــاا يف معاهــدة عـدم انتشــار األســلحة النوويــة الســتعااض املعاهــدة
ومتديدها يف عام ،)5(1995
وإذ تؤكععد أمهيــة اخلوــوا الــثال عشــاة يف اجلهــود املنتامــة والتدرريــة الــي تبــهل
من أجل حتقي اهلد املتمثل يف نـزع السالح النـووي بـا يفضـ إىل اإلزالـة التامـة للسـلحة
النووية على حنو ما اتفق عليه الدول األطاا يف الوثيقة اخلتامية ملخمتا األطاا يف معاهـدة
عدم انتشار األسلحة النووية الستعااض املعاهدة يف عام ،)6(2000
وإذ تق ع بنمهيــة العمــل املنجــز يف مــخمتا األطــاا يف معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة
النووية الستعااض املعاهدة يف عام  ،)7(2010وإذ تخكد أن خوـة عملـه بشـنن نـزع السـالح
النــووي املخلفــة مــن  22نقوــة تــوفا ــافزا لتكثيــح العمــل مــن أجــل الشــاوع يف مفاوضــا
ول إباام اتفاقية بشنن األسلحة النووية،
وإذ تع ع ع عععل ععالق القل ع ألن مــخمتا األطــاا يف معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة
النوويــــة الســــتعااض املعاهــــدة يف عــــام  2015املعقــــود يف الفتــــاة مــــن  27نيســــان/أبايل
إىل  22أيار/مايو  2015مل يتوصل إىل اتفاط بشنن وثيقة ختامية تعاجل القضايا اجلوهاية،
وإذ تعيد تأكيد استماار صال ية االتفاقـا الـي ا التوصـل إليهـا يف مـخمتا اسـتعااض
ومتديـــد املعاهـــدة لعـــام  1995ومـــخمتاي اســـتعااض املعاهـــدة لعـــام  2000و  2010إىل
أن تتحق أهدافها كاملة ،وإذ تدعو إىل تنفيه ههه االتفاقا بشكل كامل وفوري ،با يف ذلأل
خوة العمل املتعلقة بزنع السالح النووي املعتمدة يف مخمتا استعااض املعاهدة لعام ،2010
_________________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485 )4
( )5اناا :مؤمت األط اف يف معاهدة عدم انتشار األسعلةة الوووةعة تسعتع امل اهعاهعدة ومتدةعدها يف ععام ،1995
الوثيقة اخلتامية ،اجلزء األول () NPT/CONF.1995/32 (Part Iو  ،)Corr.1املاف .
( )6مؤمت األط اف يف معاهدة عدم انتشار األسلةة الوووةة تستع امل اهعاهعدة يف ععام  ،2000الوثيقععة اخلتاميعة،
اجمللــــــــد األول () NPT/CONF.2000/28 (Parts I and IIو  Corr.1و  ،)2اجلــــــــز األول ،الفــــــــاع املعنــــــــون
”املادة السادسة والفقاا الثامنة إىل الثانية عشاة من الديباجة“ ،الفقاة .15
( )7مؤمت األط اف يف معاهدة عدم انتشار األسلةة الوووةة تسعتع امل اهعاهعدة يف ععام  ،2010الوثيقعة اخلتاميعة،
اجمللدا األول إىل الثالث )).(NPT/CONF.2010/50 (Vols. I-III
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وإذ تكع ر تأكيععد األولويــة العليــا الــي توليهــا الوثيقــة اخلتاميــة لــدورة اجلمعيــة العامــة
االستثنائية العاشاة واجملتمع الدويل لنـزع السالح النووي،
وإذ تك ر دعوهتا إىل التعجيل ببد نفاذ معاهدة احلاا الشامل للتجارب النووية(،)8
وإذ حتععيع علمععا باملعاهــدة اجلديــدة املتعلقــة فــل األســلحة االســتااتيجية امل مــة
بـــن االحتـــاد الاوســـ والواليـــا املتحـــدة األمايكيـــة بيـــاض إجـــاا ختفيضـــا أخـــا
يف أســلحتهما النوويــة االســتااتيجية املتضــه وغــو املتضــه منــها وضــع االنتشــار ،وإذ تخكــد
ضاورة إجاا ههه التضفيضا على حنو ال رجوع فيه وميكن التحق منه ويتسم بالشفافية،
وإذ حت عيع علمععا اةضععا بالتصــاتا اإلرابيــة الــي أدل ـ هبــا دول ــائزة للســلحة
النوويــة بشــنن اعتزامهــا اختــاذ إجــاا ا تفض ـ إىل إرــاد عــامل خــال مــن األســلحة النوويــة،
وإذ تعيــد يف الوق ـ نفســه تنكيــد ضــاورة اختــاذ الــدول احلــائزة للســلحة النوويــة إجــاا ا
ملموسة عاجلة لتحقي هها اهلد يف إطـار زمـحم دـدد ،وإذ حتثهـا علـى اختـاذ تـدابو إضـافية
إل ااز تقدم يف جمال نـزع السالح النووي،
وإذ تسعع لّم بـــنن املفاوضـــا الثنائيـــة واملفاوضـــا الـــي جتـــاي بـــن بضـــعة أطـــاا
واملفاوضا املتعددة األطاا املتعلقة بنــزع السـالح النـووي يكمـل كـل منـها اآلخـا ،وبـنن
املفاوضا الثنائية ال ميكن أبدا أن حتل دل املفاوضا املتعددة األطاا يف هها الصدد،
وإذ تالحظ التنييد املعاب عنه يف مخمتا نـزع السالح ويف اجلمعية العامة لوضـع اتفاقيـة
دولية إلعوا الدول غو احلائزة للسلحة النووية دون استثنا أو متييز ضـمانا بعـدم اسـتعمال
األسلحة النووية أو التهديـد باسـتعماهلا يف أي ظـا مـن الاـاو واجلهـود املتعـددة األطـاا
املبهولة يف املخمتا للتوصل إىل اتفاط بشنن اتفاقية دولية من هها القبيل على وجه عاجل،
وإذ تشععري إىل الفتــو الــي أصــدر ا دكمــة العــدل الدوليــة بشــنن مشــاوعية التهديــد
باألسـلحة النوويــة أو اسـتضدامها يف  8متوز/يوليــه  ،)9(1996وإذ تا ـب بإمجــاع كـل قضــاة
احملكمة على إعادة تنكيد أن مجيع الـدول ملزمـة بالسـع  ،بنيـة صـادقة ،إىل إجـاا مفاوضـا
تفض إىل نـزع السالح النووي جبميع جوانبه يف ظل رقابة دوليـة صـارمة وفعالـة ،وبالوصـول
هبهه املفاوضا إىل نتيجة،

_________________

( )8اناا القاار  245/50و .A/50/1027
( ،A/51/218 )9املاف .
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وإذ تشري اةضا إىل الفقاة  157مـن الوثيقـة اخلتاميـة للمـخمتا السـادر عشـا لا سـا
دول أو كومـــا بلـــدان عـــدم االحنيـــاز الـــهي عقـــد يف طهـــاان يف الفتـــاة مـــن  26إىل
 31آب/أغسوس  2012والتوصيا األخا ذا الصـلة الـواردة فيهـا( )10الـي أهيـب فيهـا
بخمتا نـزع السالح أن ينشئ ،يف أقاب وق ممكن وعلى سبيل األولوية العليـا ،جلنـة صصصـة
لنـزع السالح النووي وأن يشاع يف إجاا مفاوضا بشنن بانامج مقسـم إىل ماا ـل إلزالـة
األسلحة النووية إزالة تامة يف إطار زمحم ددد ،يشمل اعتماد اتفاقية للسلحة النووية،
وإذ تالحعععظ أن مـــخمتا نــــزع الســـالح اعتمـــد بانـــامج العمـــل لـــدورة عـــام 2009
يف  29أيار/مايو  ،)11(2009بعد أعوام من اجلمود ،وإذ تعاب يف الوق نفسـه عـن األسـح
لعدم متكن املخمتا من القيام بنعمال موضوعية بشنن جدول أعماله لعام ،2015
وإذ ت حعع بــاالقتااح املقــدم مــن الــدول األعضــا يف مــخمتا نــزع الســالح األعضــا
يف جمموعة الـ  21واملتعل بتابعة االجتمـاع الافيـع املسـتو للجمعيـة العامـة بشـنن نـزع السـالح
النووي لعام  ،2013عمال بقاار اجلمعية  32/68املخر  5كانون األول/ديسم ،)12(2013
وإذ ت ح ع اةضععا بقيــام مــخمتا نـــزع الســالح ،يف  5زياان/يونيــه  ،2015بإعــادة
إنشا الفاي العامل غو الامس الهي أسـند إليـه واليـة وضـع بانـامج عمـل قـوي املضـمون
ينفــه علــى ماا ــل( ،)13وباملناقشــا املنامــة واجلوهايــة جلميــع بنــود جــدول األعمــال الــي
أجااها املخمتا خالل دورته لعام 2015؛
وإذ تعيد تأكيد أمهية مخمتا نـزع السـالح وجـدواه بوصـفه املنتـد املتعـدد األطـاا
الو يــد للتفــاوض بشــنن نـــزع الســالح ،وإذ تعــاب عــن ضــاورة اعتمــاد وتنفيــه بانــامج
عمل متوازن وشامل يستند إىل جدول أعماله ويعاجل مجلة مسائل منها أربـع مسـائل أساسـية،
وفقا للناام الداخل ( ،)14مع إيال االعتبار للشواغل األمنية جلميع الدول،
وإذ تعيد اةضا تأكيد الوالية احملددة الي أسند ا اجلمعية العامة إىل هيئة نـزع السـالح،
بوجب مقارها  492/52املخر  8أيلول/سـبتم  ،1998املتمثلـة يف مناقشـة موضـوع نــزع
السالح النووي بوصفه أ د البنود املوضوعية الائيسية يف جدول أعماهلا،
_________________

( ،A/67/506-S/2012/752 )10املاف األول.
( )11اناا :الوثائ ال مسية للجمعية العامة ،الدورة ال ا عة والستون ،اهلة رقم  ،(A/64/27) 27الفقاة .18
( )12اناا .CD/1999
(.CD/2022 )13
(.CD/8/Rev.9 )14
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وإذ تشعععري إىل إعـــالن األمـــم املتحـــدة لللفيـــة( )15الـــهي عقـــد فيـــه ر ســـا الـــدول
واحلكوما العزم على السع إىل إزالـة أسـلحة الـدمار الشـامل ،وال سـيما األسـلحة النوويـة،
وإبقا مجيع اخليارا مفتو ـة مـن أجـل حتقيـ تلـأل اليايـة ،بـا يف ذلـأل إمكانيـة عقـد مـخمتا
دويل لتحديد سبل القضا على األخوار النووية،
وإذ تؤكد أمهية تنفيه ما قارته يف قاارها  32/68من عقد مـخمتا دويل رفيـع املسـتو
للمم املتحدة بشـنن نـزع السـالح النـووي يف موعـد أقصـاه عـام  2018السـتعااض مـا أ ـاز
من تقدم يف هها الصدد ،وإذ تضـع يف اعتبارهـا اإلعـالن املتعلـ بـزنع السـالح النـووي الصـادر
عــن املــخمتا الــوزاري الســابع عشــا حلاكــة بلــدان عــدم االحني ـاز الــهي عقــد يف مدينــة اجلزائــا
يف الفتاة من  26إىل  29أيار/مايو  2014والـهي أكـد فيـه الـوزرا مـن جديـد التـزام احلاكـة
الثاب بتحقي هد إقامة عامل أكثا أمانا للجميع وبـإ الل السـالم واألمـن يف عـامل خـال مـن
األسلحة النووية ،وكاروا فيه تنكيد دعمهم لعقد مخمتا دويل رفيع املستو للمم املتحدة،
وإذ تشععري إىل االجتمــاع الافيــع املســتو للجمعيــة العامــة املعــحم بنـــزع الســالح النــووي
املعقود يف  26أيلول/سبتم  2013وإىل ما أُعاب عنه فيه من تنييد كبو لنـزع السالح النووي،
وإذ ت ح باال تفـال بيـوم  26أيلول/سـبتم بوصـفه اليـوم الـدويل لإلزالـة الكاملـة
للسلحة النووية ،وفقا ملا أعلنتـه اجلمعيـة العامـة يف قاارهـا  32/68وقاارهـا  58/69املـخر
 2كانون األول/ديسم  ،2014وبتضصيصه لدعم مساع حتقي هها اهلد ،
وإذ حتععيع علمععا بــاإلعالن الصــادر عــن الــدول األعضــا يف وكالــة اــا األســلحة
النووية يف أمايكا الالتينية ومنوقة البحا الكارييب بشنن اليوم الدويل لإلزالة الكاملـة للسـلحة
النووية يف مدينة مكسيكو يوم  26أيلول/سبتم ،2014
وإذ تالحظ النجاح يف عقد املخمتاا األول والثـا والثالـث املعنيـة باآلثـار اإلنسـانية
للســـلحة النوويـــة واملعقـــودة علـــى التـــوايل يف أوســـلو ،يـــوم  4و  5آذار/مـــارر 2013
ويف ناياريـــ ـ  ،املكســـــيأل ،يـــــوم  13و  14شـــــبا /ف ايا  2014ويف فيينـــــا ،يـــــوم
 8و  9كـــانون األول/ديســــم  ،2014وإذ تال ــــض أيضــــا أن التعهــــد اإلنســــا الصــــادر
عقب املخمتا الثالث قد ا بتصدي  120دولة عليه رمسيا،
وإذ ت ح بتوقيع الدول احلـائزة للسـلحة النوويـة ،وهـ  :االحتـاد الاوسـ والصـن
وفانسا واململكة املتحـدة ل يوانيـا العامـى وأيالنـدا الشـمالية والواليـا املتحـدة األمايكيـة،
_________________

( )15القاار .2/55
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باوتوكــول املعاهــدة املتعلقــة بإنشــا منوقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة يف آســيا الوســوى،
يف نيويورك يف  6أيار/مايو ،2014
وإذ ت ح ع اةضععا بــإعالن أمايكــا الالتينيــة ومنوقــة البحــا الكــارييب منوقــة ســالم
يف  29كــانون الثا /ينــايا  ،2014إبــان مــخمتا القمــة الثــا جلماعــة دول أمايكــا الالتينيــة
ومنوقة البحا الكارييب املعقود يف هافانا يوم  28و  29كانون الثا /ينايا ،2014
وإذ تعيد تأكيعد ضـاورة أن متتنـع الـدول ،وفقـا مليثـاط األمـم املتحـدة ،عـن اسـتعمال
األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا يف تسوية منازعا ا يف جمال العالقا الدولية،
وإذ تععدر اخلوــا الــهي ينوــوي عليــه اســتعمال أســلحة الــدمار الشــامل ،وال ســيما
األسلحة النووية ،يف األعمال اإلرهابية والضاورة امللحة لتضافا اجلهود الدولية من أجـل احلـد
من هها اخلوا والتيلب عليه،
 - 1حت عث مجيــع الــدول احلــائزة للســلحة النوويــة علــى اختــاذ تــدابو فعالــة لنـــزع
السالح هبد اإلزالة التامة جلميع األسلحة النووية يف أقاب وق ممكن؛
 - 2تعيعععد تأكيعععد أن عملـــيي نــــزع الســـالح النـــووي ومنـــع االنتشـــار النـــووي
متاابوتــان بصــورة جوهايــة وتعــزز كــل منــهما األخــا  ،وال بــد أن متضــيا جنبــا إىل جنــب،
وأن هناك اجة قيقية إىل عملية منهجية ومتدرجة لنـزع السالح النووي؛
 - 3ت ح باجلهود الاامية إىل إنشا مناط جديـدة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة
يف أحنــا صتلفــة مـن العــامل ،بــا يف ذلــأل إنشــا منوقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة يف الشــاط
األوسـ  ،اســتنادا إىل اتفاقــا أو تاتيبــا تتوصــل إليهــا دول املنــاط املعنيــة بحــل إراد ــا،
ممــا يعــد تــدبوا فعــاال للحــد مــن زيــادة انتشــار األســلحة النوويــة جياافيــا ويســهم يف قضــية
نـزع السالح النووي ،وتشجع تلأل اجلهود؛
 - 4تشج الدول األطاا يف املعاهدة املتعلقة بإقامة منوقة خاليـة مـن األسـلحة
النوويــة يف جنــوب شــاط آســيا( )16والــدول احلــائزة للســلحة النوويــة علــى تكثيــح اجلهــود
اجلارية للتوصل ،وفقـا ألهـدا املعاهـدة ومبادئهـا ،إىل لـول جلميـع املسـائل املعلقـة املتصـلة
بالتوقيع والتصدي على ال وتوكول امللح باملعاهدة؛

_________________

(.United Nations, Treaty Series, Vol. 1981, No. 33873 )16
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 - 5تس ع لّم بوجــود اجــة قيقيــة إىل تقلــيس دور األســلحة النوويــة يف العقائــد
االســـتااتيجية والسياســــا األمنيـــة مــــن أجـــل التقليــــل إىل أدىن ـــد مــــن خوـــا اللجــــو
يف أي وق إىل استعمال ههه األسلحة وتيسو عملية إزالتها على حنو تام؛
 - 6حتث الدول احلائزة للسـلحة النوويـة علـى أن توقـح فـورا التحسـن النـوع
للا ور احلابية النووية ومناوما إيصاهلا وأن توقح فورا استحداثها وإنتاجها وتكديسها؛
 - 7حتث اةضا الدول احلائزة للسلحة النووية على القيـام فـورا ،كتـدبو مخقـ ،
بإليــا الــة التنهــب ألســلحتها النوويــة ووقــح فاعليتــها وعلــى اختــاذ تــدابو ملموســة أخــا
إلجاا ختفيل إضايف حلالة االستعداد التعبوي ملناوما أسلحتها النووية ،وتخكـد يف الوقـ
ذاته أن التضفيضا يف نشـا تلـأل األسـلحة ويف الـة اسـتعدادها التعبـوي ال ميكـن أن تكـون
بديال عن إجاا ختفيضا ال رجعة فيها للسلحة النووية وإزالتها متاما؛
 - 8هتي مل ددةعد با لـدول احلـائزة للسـلحة النوويـة تنفيـه تـدابو فعالـة لنــزع
السالح النووي هبد التوصل إىل اإلزالة التامة للسلحة النووية يف إطار زمحم ددد؛
 - 9هتي بالدول احلائزة للسلحة النووية أن تتف على صأل ملزم دوليـا وقانونـا
بشنن التعهد بشكل مشـتاك بعـدم املبـادأة باسـتعمال األسـلحة النوويـة ،ريثمـا تتحقـ اإلزالـة
التامة هلهه األسلحة؛
 - 10حتث الدول احلائزة للسلحة النووية على البـد يف إجـاا مفاوضـا مجاعيـة
فيمــا بينــها ،يف ما لــة مناســبة ،بشــنن إجــاا ختفيضــا كــبوة أخــا يف أســلحتها النوويــة،
على حنو ال رجعة فيه وميكن التحق منه ويتسم بالشـفافية ،بوصـح ذلـأل تـدبوا فعـاال لنــزع
السالح النووي؛
 - 11تشععدد علــى أمهيــة تنفيــه عمليــة نـــزع الســالح النــووي علــى حنــو شــفا
وال رجعة فيه وميكن التحق منه؛
 - 12تشععدد اةضععا علــى أمهيــة تعهــد الــدول احلــائزة للســلحة النوويــة ،يف الوثيقــة
اخلتاميـــة ملـــخمتا األطـــاا يف معاهـــدة عـــدم انتشـــار األســـلحة النوويـــة الســـتعااض املعاهـــدة
يف عام  ،2000تعهـدا قوعيـا باإلزالـة التامـة لتاسـانا ا النوويـة ،بـا يفضـ إىل نــزع السـالح
النووي ،األما الهي يقع علـى مجيـع الـدول األطـاا التـزام بتحقيقـه بوجـب املـادة السادسـة
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مــن املعاهــدة( ،)6وأمهيــة إعــادة الــدول األطــاا تنكيــد أن اإلزالــة التامــة للســلحة النوويــة
ه الضمان املول الو يد بعدم استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا()17؛
 - 13تععدعو إىل تنفيــه اخلوــوا العمليــة الــثال عشــاة الااميــة إىل نـــزع الســالح
النووي والواردة يف الوثيقة اخلتامية ملخمتا استعااض املعاهدة يف عام  2000على حنو تام وفعال؛
 - 14تععدعو اةضععا إىل التنفيــه التــام خلوــة العمــل الــوارد بياهنــا يف االســتنتاجا
والتوصيا املتعلقة بإجاا ا متابعة الوثيقة اخلتامية ملخمتا استعااض املعاهدة يف عـام ،2010
وال سيما خوة العمل املتعلقة بنـزع السالح املخلفة من  22نقوة()7؛
 - 15حتعععث الـــدول احلـــائزة للســـلحة النوويـــة علـــى إجـــاا ختفيضـــا أخـــا
يف أسلحتها النووية غو االستااتيجية ،يف إطار مبادرا انفاادية وغوها ،وباعتبار ذلأل جـز ا
ال يتجزأ من عملية ختفيل األسلحة النووية ونـزع السالح النووي؛
 - 16تعععدعو إىل الشـــاوع فـــورا يف إجـــاا مفاوضـــا يف مـــخمتا نــــزع الســـالح،
ضـمن بانــامج عمــل متــوازن وشــامل ومتفـ عليــه ،بشــنن وضــع معاهــدة غــو متييزيــة متعــددة
األطاا ميكن التحق من تنفيهها دوليا على حنو فعال حلاا إنتا املواد االنشـوارية الالزمـة
لصــنع األســلحة النوويــة أو األجهــزة املتفجــاة النوويــة األخــا  ،باالســتناد إىل تقايــا املنس ـ
اخلاص( )18والوالية الواردة فيه؛
 - 17حتث مـخمتا نــزع السـالح علـى الشـاوع ،يف أقـاب وقـ ممكـن ،يف أعمالـه
املوضــوعية أثنــا دورتــه لعــام  ،2016وتا ــب يف الوق ـ ذاتــه بإعــادة إنشــا الفاي ـ العامــل
غو الامس الهي أسـند إليـه واليـة وضـع بانـامج عمـل قـوي املضـمون ينفـه علـى ماا ـل،
استنادا إىل بانامج عمـل شـامل متـوازن تااعـى فيـه مجيـع األولويـا الفعليـة واحلاليـة يف جمـال
نـزع السالح وحتديد األسلحة ،با يف ذلأل الشاوع فورا يف إجـاا مفاوضـا ـول معاهـدة
يف هها الشنن ،على أن يتم اختتامها يف غضون مخس سنوا ؛
 - 18تدعو إىل إباام صأل قانو دويل بشنن تقـد ضـمانا أمنيـة غـو مشـاوطة
إىل الدول غو احلائزة للسلحة النووية بعدم التهديد باسـتعمال األسـلحة النوويـة أو اسـتعماهلا
يف أي ظا من الااو ؛
_________________

( )17مؤمت األط اف يف معاهدة عدم انتشار األسلةة الوووةة تسعتع امل اهعاهعدة يف ععام  ،2000الوثيقعة اخلتاميعة،
اجمللـــــــــــد األول () NPT/CONF.2000/28 (Parts I and IIو  Corr.1و  ،)2اجلـــــــز األول ،الفـــــــاع املعنـــــــون
”املادة السابعة وأمن الدول غو احلائزة للسلحة النووية“ ،الفقاة .2
(.CD/1299 )18
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 - 19تدعو اةضا إىل التعجيل ببد نفـاذ معاهـدة احلاـا الشـامل للتجـارب النوويـة
والتقيــد هبــا علــى حنــو صــارم( )8وتا ــب يف الوق ـ نفســه بن ــد تصــدي علــى املعاهــدة
من قِبل أنيوال يف  20أذار/مارر 2015؛
 - 20تك ر دعوهتا مخمتا نـزع السـالح إىل أن ينشـئ يف أقـاب وقـ ممكـن وعلـى
ســبيل األولويــة العليــا ،جلنــة صصصــة لنـــزع الســالح النــووي يف عــام  ،2016وأن يشــاع
يف إجاا مفاوضا بشنن بانامج مقسم إىل ماا ل لنـزع السالح النـووي يفضـ إىل اإلزالـة
التامة للسلحة النووية يف إطار زمحم ددد؛
 - 21تععدعو إىل عقــد مــخمتا دويل رفيــع املســتو للمــم املتحــدة يف موعــد أقصــاه
عام  2018الستعااض ما أ از من تقدم يف هها الصدد؛
 - 22تطلع ع إىل األمـــن العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دور ـــا احلاديـــة
والسبعن تقاياا عن تنفيه هها القاار؛
 - 23تقع ر أن تــدر يف جــدول األعمــال املخقـ لــدور ا احلاديــة والســبعن البنــد
الفاع املعنون ”نـزع السالح النووي“ يف إطار البند املعنون ”نـزع السالح العام الكامل“.
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