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الدورة الثالثة والسبعون

اللجنة األولى

البند ( ١٠١ه ه) من جدول األعمال
نزع السالح العام الكامل :العمل الموحد بعزم متجدد
من أجل اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية
إس ب ب ب بببانيا وأس ب ب ب ببتماليا وإس ب ب ب ببتونيا وألمانيا وإيتاليا وبارايواو وبا و والبم ا وبل اريا وبنما وبولندا
و شيكيا والجبل األسود والجمهورية الدومينيكية وجمهورية مقدونيا اليويوسالفية سابقا وجورجيا
ورومانيا وزامبيا وسبب ب ببلوفافيا وسبب ب ببلوفينيا والسبب ب ببن ا وسبب ب ببيشبب ب ببيل وفانوا و وفنلندا وفموا يا و يا
ولكسمبمغ ونيبا ونيكارايوا وهايتي وهندوراس وهن اريا واليابان واليونان :مشموع قمار

العمل الموحد بعزم متجدد من أجل اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية
إن الجمعية العامة،
إذ ؤفد من جديد التزامها بالسعي إىل السالم واألمن يف عامل خال من األسلحة النووية،
وإذ شيم إىل قرارها  5٠/72املؤرخ  ٤كانون األول/ديسمرب ،2٠١7
وإذ ؤفد من جديد األمهية البالغة ملعاهدة عدم انتش ـ ـ ـ ـ ـ ــار األس ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية( )١باعتبارها حجر
الزاوية يف النظام الدويل لعدم االنتشــار النووي وركيزة أســاســية يقوم عليها حتقيق نزع الســال النووي وعدم
االنتشار النووي واستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية،
وإذ ؤفد من جديد أيضببا عزمها على مواصــلة تعزيز عاملية نظام معاهدة عدم انتشــار األســلحة
النووية ،وإذ تشـر إىل أن نزع السـال النووي وعدم االنتشـار النووي واسـتخدام الطاقة النووية يف األغراض
السلمية أمور يعزز بعضها بعضا وتتبوأ مكانة أساسية يف تعزيز نظام املعاهدة،
_________________
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وإذ شب ببدد على الدور األس ـ ــاس ـ ــي ملعاهدة عدم انتش ـ ــار األس ـ ــلحة النووية ،اليت يص ـ ــاد عام
 2٠١8الذكرى الس ـ ــنوية اخلمس ـ ــن لفتح باب التوقيع عليها ،يف ص ـ ــون الس ـ ــالم واألمن واالس ـ ــتقرار على
الصـ ـ ـ ــعيد الدويل ،فضـ ـ ـ ــال عن دورها املركزي يف النظام الدويل القائم على القواعد ،وإذ تشـ ـ ـ ــر إىل إجنازات
املعاهدة وأمهيتها بوصـ ــفها حجر الزاوية يف النظام الدويل لنزع السـ ــال النووي وعدم االنتشـ ــار النووي ،مما
ساهم يف حتقيق ختفيضات كبرة يف الرتسانات النووية للدول احلائزة لألسلحة النووية،
وإذ ش ب ب ببدد على أمهية مؤمتر األطرا يف معاهدة عدم انتش ـ ـ ـ ــار األس ـ ـ ـ ــلحة النووية الس ـ ـ ـ ــتعراض
املعاهدة املزمع عقده يف عام  2٠2٠مبناسـ ـ ــبة الذكرى السـ ـ ــنوية اخلمسـ ـ ــن لبدء نفاذ املعاهدة ،وعلى أمهية
دورة استعراض املعاهدة استعدادا للمؤمتر االستعراضي لعام ،2٠2٠
وإذ ؤفد من جديد أن تعزيز السـ ـ ــالم واألمن الدولين وتشـ ـ ــجيع نزع السـ ـ ــال النووي يعزز كل
منهما اآلخر ،وأن من املصـ ـ ــلحة املشـ ـ ــرتكة جلميع الدول حتسـ ـ ــن البيئة األمنية الدولية والسـ ـ ــعي إىل إخالء
العامل من األسلحة النووية متشيا مع املادة السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية،
وإذ ؤفد األمهية احلامسة إلعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون بن مجيع الدول من أجل إحراز تقدم
كبر يف جمال نزع الس ـ ــال النووي وعدم االنتش ـ ــار النووي ،مع األخذ يف االعتبار أن مثة هُنجا خمتلفة حنو
حتقيق عامل خال من األسلحة النووية،
وإذ ض ب يف اعتبارها ،يف هذا الصــدد ،أن الكياســة يف اخلطاب واحرتام اآلراء املتباينة يســهمان
يف تيســر إجراء حوار هاد وواقعي ،مي ّكن اجملتمع الدويل من احلد من األخطار النووية واملضــي قدما حنو
عامل خال من األسلحة النووية،
وإذ سببل بأمهية ضــمان التمثيل واملشــاركة املنصــفن لكل من النســاء والرجال يف مناقشــات نزع
السال للتمكن من اتباع ُنج شامل حبق إزاء عدم االنتشار النووي ونزع السال النووي،
وإذ عمب عن القلق البالغ إزاء التطورات األخرة يف البيئة األمنية اإلقليمية ،واألخطار املتزايدة
الناش ـ ـ ـ ــئة عن انتش ـ ـ ـ ــار أس ـ ـ ـ ــلحة الدمار الش ـ ـ ـ ــامل ،مبا يف ذلك األس ـ ـ ـ ــلحة النووية ،وعن ما يتص ـ ـ ـ ــل هبا من
شبكات االنتشار،
وإذ الحظ أن اهلد النهائي للجهود اليت تبذهلا الدول يف عملية نزع السال هو نـزع السال
العام الكامل يف ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،
وإذ عيد أفيد االلتزام بتحقيق إخالء مجهورية كوريا الشـ ـ ـ ـ ـ ــعبية الدميقراطية التام من األسـ ـ ـ ـ ـ ــلحة
النووية ،مبا يف ذلك تفكيك أس ـ ــلحتها النووية وقذائفها التس ـ ــيارية وما يتص ـ ــل هبما من برامج نووية وبرامج
للقذائف التسيارية ،ووقف مجيع األنشطة ذات الصلة ،وفقا لقرارات جملس األمن،
وإذ محب مبؤمترات القمــة بن الكوريتن اليت عقــدت يف  27نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريـل و  26أيـار/مـايو
و  ١8إىل  2٠أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمرب  2٠١8وب ــاالجتم ــاع املعقود يف  ١2حزيران/يوني ـ ـ  2٠١8بن رئيس
الواليات املتحدة األمريكية ورئيس حزب العمال يف مجهورية كوريا الدميقراطية الشــعبية باعتبار ذلك خطوة
إجيابية حنو نزع السال النووي النهائي املتحقق من متاما يف ذلك البلد،
وإذ شب ب ببيم ،يف هذا الس ـ ـ ــيا  ،إىل أن ما تقوم ب مجهورية كوريا الش ـ ـ ــعبية الدميقراطية من جتارب
نووية متكررة غر مشروعة ومن عمليات إطال متكررة للقذائف باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية
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اليت حظرهتا األمم املتحدة يشكل هتديدات غر مسبوقة وخطرة وحمدقة بسالم وأمن املنطقة والعامل ،وميثل
حتديات خطره للنظام املتمحور حول معاهده عدم انتشــار األســلحة النووية ،ويشــكل انتهاكات واضــحة
ومتكررة لقرارات جملس األمن ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ،وإذ تكرر تأكيد معارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اجملتمع الدويل اجلازمة المتالك
مجهوري كوريا الشعبية الدميقراطية لألسلحة النووية،
وإذ س ب ب ب ب ببل بــأن قرارات جملس األمن ذات الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة ،مبــا فيهــا القرار  )2٠١7( 2397املؤرخ
 22كانون األول/ديس ـ ــمرب  ،2٠١7تعرب عن معارض ـ ــة اجمللس الش ـ ــديدة للربامج غر القانونية جلمهورية
كوريا الشـ ــعبية الدميقراطية يف اجملال النووي وجمال القذائف ،اليت تنتهك قرارات اجمللس ذات الصـ ــلة ،وعن
تصــميم اجمللس على اختاذ تدابر مهمة أخرى يف حال إجراء مجهورية كوريا الشــعبية الدميقراطية جتربة نووية
أو إطالقها قذيفة تسيارية أخرى،
وإذ ؤفد من جديد أن زيادة تدعيم النظام الدويل لعدم االنتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار النووي هلا عدة مزايا منها
دورها األساسي يف السالم واألمن الدولين،
وإذ ش ب ببدد على أمهية املقررات والقرار املتعلق بالشـ ـ ــر األوس ـ ـ ـ اليت اختذت يف مؤمتر األطرا
يف معاهدة عدم انتش ــار األس ــلحة النووية الس ــتعراض املعاهدة ومتديدها ،)2(١995 ،والوثيقتن اخلتاميتن
()3
ملؤمتري األطرا يف معــاهــدة عــدم انتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحــة النوويــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض املعــاهــدة عــام 2٠٠٠
وعام  ،)٤(2٠١٠وإذ تؤكد من جديد تأييدها إلنش ـ ـ ــاء منطقة يف الش ـ ـ ــر األوس ـ ـ ـ ـ خالية من األس ـ ـ ــلحة
النووية وســائر أســلحة الدمار الشــامل ومنظومات إيصــاهلا ،على أســا ترتيبات تتوصــل إليها دول املنطقة
حبرية وفقا للقرار املتعلق بالش ـ ــر األوسـ ـ ـ لعام  ،١995وتأييدها الس ـ ــتئنا احلوار من أجل حتقيق هذه
الغاية مبشاركة الدول املعنية،
وإذ عمب عن بالغ القلق إزاء ما يرتتب على اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام األس ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية من آثار إنس ـ ـ ـ ـ ــانية
كارثية ،وإذ تؤكد من جديد ضرورة امتثال الدول كافة ويف مجيع األوقات للقانون الدويل الواجب التطبيق،
مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــاي ،مع اقتناعها بضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة بذل قصـ ـ ـ ـ ـ ــارى اجلهود لتجنب اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام
األسلحة النووية،
وإذ سببل بضــرورة أن يفهم اجلميع فهما تاما اآلثار اإلنســانية الكارثية اليت من شــأُنا أن ترتتب
على اســتخدام األســلحة النووية ،وإذ تشــر يف هذا الصــدد إىل أن من الضــروري بذل اجلهود الالزمة لزيادة
فهم هذه اآلثار،
وإذ محب بالزيارات اليت قام هبا قادة س ــياس ــيون إىل هروش ــيما وناغازاكي ،وخباص ــة الزيارة اليت
قام هبا األمن العام لألمم املتحدة إىل ناغازاكي يف اآلونة األخرة،
_________________

( )2مؤمتر األطرا يف معاهدة عدم انتش ـ ـ ــار األس ـ ـ ــلحة النووية الس ـ ـ ــتعراض املعاهدة ومتديدها ،١995 ،الوثيقة اخلتامية ،اجلزء
األول )( NPT/CONF.1995/32 (Part Iو  ،)NPT/CONF.1995/32 (Part I)/Corr.2املرفق.
( )3مؤمتر األطرا يف معاهدة عدم انتش ــار األس ــلحة النووية الس ــتعراض املعاهدة عام  ،2٠٠٠الوثيقة اخلتامية ،اجمللدات األول
إىل الث ــالـ ـ (( NPT/CONF.2000/28 (Parts I and IIو ) NPT/CONF.2000/28 (Part IIIو NPT/CONF.2000/28
).)(Part IV

( )٤مؤمتر األطرا يف معاهدة عدم انتش ــار األس ــلحة النووية الس ــتعراض املعاهدة عام  ،2٠١٠الوثيقة اخلتامية ،اجمللدات األول
إىل الثال (( NPT/CONF.2010/50 (Vol. Iو ) NPT/CONF.2010/50 (Vol. IIو ).)NPT/CONF.2010/50 (Vol. III
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وإذ شببيم إىل أن اإلرهاب النووي واإلش ــعاعي ال يزال حتديا ملحا ومتغرا يواج اجملتمع الدويل،
وإذ تعيد تأكيد الدور املركزي الذي تضطلع ب الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف جمال األمن النووي،
 - ١جببدد اإلعراب عن عزم مجيع ال ــدول على العم ــل املوح ــد من أج ــل اإلزال ــة الك ــاملــة
لألسلحة النوويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من خالل ختفيف التوتر الدويل وتعزيز الثقة بن الدول على النحو املتوخى يف ديباجة
معاهدة عدم انتش ـ ـ ـ ـ ـ ــار األس ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية( )١هبد تيس ـ ـ ـ ـ ـ ــر نزع الس ـ ـ ـ ـ ـ ــال  ،ومن خالل تعزيز نظام عدم
االنتشار النووي؛
 - 2ؤفد من جديد ،يف هذا الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،التعهد القاطع للدول احلائزة لألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية
بالتنفيذ الكامل ملعاهدة عدم انتشـ ـ ـ ـ ــار األسـ ـ ـ ـ ــلحة النووية جبميع جوانبها ،مبا يف ذلك املادة الرابعة ،هبد
اإلزالة التامة لألســلحة النووية ،مشــرة إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األطرا يف معاهدة عدم انتشــار األســلحة
النووية الستعراض املعاهدة عام )3(2٠٠٠؛
 - 3هيب جبميع الــدول األطرا يف معــاهــدة عــدم انتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحــة النوويــة أن تفي
بــالتزامــاهتــا مبوجــب مجيع مواد املعــاهــدة ،وأن تنفـذ ،مع املراعــاة الواجبــة لتطورات األمن العــاملي ،اخلطوات
املتفق عليها يف الوثائق اخلتامية ملؤمتر األطرا يف معاهدة عدم انتش ـ ـ ـ ـ ـ ــار األس ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض
املعاهدة ومتديدها )2(١995 ،ومؤمتري استعراض املعاهدة عامي  2٠٠٠و )٤(2٠١٠؛
 - ٤شج مجيع الدول على بذل قصارى جهودها إلجنا مؤمتر األطرا يف معاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام  ،2٠2٠وترحب يف هذا السيا بالنجا الذي حتقق يف
عقد الدورتن األوىل والثانية للجنة التحضــرية ملؤمتر اســتعراض املعاهدة اللتن عقدتا ،على التوايل ،يف فيينا
يف أيار/مايو  2٠١7ويف جنيف يف نيسان/أبريل وأيار/مايو 2٠١8؛
 - 5هيب جبميع الدول غر األطرا يف معاهدة عدم انتشـ ــار األسـ ــلحة النووية أن تنضـ ــم
إىل املعاهدة بوص ـ ــفها دوال غر حائزة لألس ـ ــلحة النووية ،على الفور وبدون أي ش ـ ــرو  ،بغية حتقيق عاملية
املعاهدة ،وأن تتقيَّد بأحكام املعاهدة وتتخذ خطوات عملية لدعمها ،حلن االنضمام إليها؛
 - 6شبج مجيع الدول على أن تواصــل املشــاركة يف حوار هاد ييســر اختاذ تدابر عملية
وملموس ـ ـ ــة وفعالة بش ـ ـ ــأن نزع الس ـ ـ ــال النووي وعدم االنتش ـ ـ ــار النووي ،وتدعو إىل بذل جهود لتش ـ ـ ــجيع
الدخول يف حوار من خالل املناقشــة التفاعلية لتحســن التفاهم ووضــع تدابر متكن الدول من التعامل مع
البيئة األمنية وحتسن الثقة والطمأنينة بن مجيع الدول؛
 - 7شب ب ب ب ببدد على أن دواعي القلق البالغ من العواقب اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــانية النامجة عن اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام
األســلحة النووية ما زالت عامال أســاســيا تقوم علي اجلهود اليت تبذهلا مجيع الدول يف ســبيل عامل خال من
األسلحة النووية؛
 - 8هيب جبميع الدول أن تطبق مبادئ الالرجعة والقابلية للتحقق والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفافية يف عملية
نزع السال النووي وعدم االنتشار النووي؛
 - 9هيببب جبميع الــدول أن تتخــذ املزيــد من اخلطوات العمليــة والتــدابر الفعــالــة من أجــل
املعزز للجميع؛
اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية ،استنادا إىل مبدأ األمن غر املنقوص و َّ
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 - ١٠ؤفد أن زيادة الش ـ ـ ـ ـ ــفافية س ـ ـ ـ ـ ــتعزز الثقة والطمأنينة على الص ـ ـ ـ ـ ــعيدين اإلقليمي والدويل
وســتســاهم يف إرســاء أرضــية مشــرتكة للحوار والتفاوض ،مما قد يســمح مبزيد من التخفيضــات يف األســلحة
النووية متهيدا للقضاء التام عليها؛
 - ١١ش ب ببج الدول احلائزة لألسـ ـ ــلحة النووية على االسـ ـ ــتفادة من جهودها الرامية إىل تعزيز
الش ـ ـ ـ ــفافية وتوطيد الثقة املتبادلة وتوس ـ ـ ـ ــيع نطا هذه اجلهود ،بس ـ ـ ـ ــبل منها تقدمي تقارير أكثر تواترا وأكثر
تفصــيال عن األســلحة النووية ومنظومات إيصــاهلا اليت مت تفكيكها وختفيضــها يف إطار جهود نزع الســال
النووي طوال عملية اســتعراض معاهدة عدم انتشــار األســلحة النووية وإىل غاية مؤمتر األطرا الســتعراض
املعاهدة عام 2٠2٠؛
 - ١2هيب جبميع الدول أن تبذل أقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اجلهود لتخفيف حدة التوتر الدويل وتعزيز الثقة
بن الدول وحتســن البيئة األمنية الدولية بغية تيســر إجراء مزيد من التخفيضــات النووية ،مع الرتكيز بصــفة
خاصة ،من بن أمور أخرى ،على اإلجراءات التالية؛
مواص ـ ـ ـ ـ ــلة تنفيذ املعاهدة املتعلقة بالتدابر الرامية إىل زيادة ختفيض األس ـ ـ ـ ـ ــلحة اهلجومية
(أ)
االس ـ ـرتاتيجية واحلد منها (معاهدة س ـ ــتارت اجلديدة) ،همعربة عن ترحيبها بأن يوم  5ش ـ ــبا /فرباير 2٠١8
ومعربة عن
ص ـ ــاد تاريخ بدء نفاذ القيود املركزية على الرتس ـ ــانات النووية االسـ ـ ـرتاتيجية مبوجب املعاهدة ،ه
ترحيبها كذلك بإعالن االحتاد الروسي والواليات املتحدة األمريكية بأن كال منهما بلغ هذه احلدود املركزية
حبلول ذلك التاريخ؛
(ب) اس ـ ــتمرار احلوارات بن االحتاد الروس ـ ــي والواليات املتحدة األمريكية اليت من ش ـ ــأُنا أن
مت ّكن من بدء املفاوضات لتحقيق ختفيضات أكرب يف خمزوناهتما من األسلحة النووية؛
(ج) بذل مجيع الدول احلائزة لألسلحة النووية جهودا لتخفيض مجيع أنواع األسلحة النووية،
املنشـ ــور منها وغر املنشـ ــور ،وإلزالتها يف ُناية املطا  ،بوسـ ــائل منها التدابر االنفرادية والثنائية واإلقليمية
واملتعددة األطرا ؛
(د) إجراء مناقشــات منتظمة بن الدول احلائزة لألســلحة النووية والدول األخرى ،ميكن من
خالهلا حتسن البيئة األمنية الدولية بغية تيسر اختاذ مزيد من تدابر نزع السال النووي؛
(ه) مداومة الدول املعنية على اســتعراض مفاهيمها وعقائدها وســياســاهتا العســكرية واألمنية
هبد مواصلة تقليص دور األسلحة النووية وأمهيتها فيها ،مع مراعاة البيئة األمنية؛
 - ١3حث مجيع الدول احلائزة ألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة نووية على مواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة بذل كافة اجلهود الالزمة
للتصدي الشامل ملخاطر التفجرات النووية غر املقصودة؛
 - ١٤سل باملصلحة املشروعة للدول غر احلائزة لألسلحة النووية األطرا يف معاهدة عدم
انتش ــار األس ــلحة النووية واملمتثلة اللتزاماهتا املتعلقة بعدم االنتش ــار النووي يف أن حتص ــل من الدول احلائزة
لألسلحة النووية على ضمانات أمنية قطعية وملزمة قانونا من شأُنا أن تعزز نظام عدم االنتشار النووي؛
 - ١5شيم إىل ق ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ـ ــس األمن  )١995( 98٤املؤرخ  ١١نيسان/أبريل  ١995الذي
أحا في علما بالبيانات االنفرادية اليت أصـ ـ ـ ـ ـ ــدرهتا كل دولة من الدول احلائزة لألسـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية ،وهتيب
جبميع الدول احلائزة لألسلحة النووية أن تتقيد متاما بالتزاماهتا فيما يتصل بالضمانات األمنية؛
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 - ١6شب ب ببج على إنش ـ ـ ــاء مزيد من املناطق اخلالية من األس ـ ـ ــلحة النووية ،حيثما كان ذلك
حبرية وفقا للمبادئ التوجيهية الصـ ـ ــادرة عن
مناسـ ـ ــبا ،على أسـ ـ ــا ترتيبات تتفق عليها دول املنطقة املعنية ّ
هيئة نزع السال يف عام  ،)5(١999وتسلم بأن الدول احلائزة لألسلحة النووية ،بتوقيعها وتصديقها على
الربوتوكوالت ذات الصــلة اليت تنص على ضــمانات أمنية بعدم اســتخدام األســلحة النووية ،تقدم تعهدات
انفرادية ملزمة هلا قانونا فيما يتعلق بوضـ ـ ـ ـ ـ ــع هذه املناطق وبعدم اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام األسـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية أو التهديد
باستخدامها ضد الدول األطرا يف هذه املعاهدات؛
 - ١7ش ببج أيض ببا على بذل املزيد من اجلهود يف س ــبيل إنش ــاء منطقة خالية من األس ــلحة
النووية وســائر أســلحة الدمار الشــامل ووســائل إيصــاهلا يف الشــر األوس ـ  ،على أســا ترتيبات تتوصــل
إليها دول املنطقة حبرية وفقا للقرار املتعلق بالشـ ـ ــر األوس ـ ـ ـ لعام  ،)2(١995وعلى اسـ ـ ــتئنا احلوار من
أجل حتقيق هذه الغاية مبشاركة الدول املعنية؛
 - ١8عتمف بالدعوة الواســعة النطا إىل التبكر ببدء نفاذ معاهدة احلظر الشــامل للتجارب
النووية( ،)6وتش ـ ـ ـ ـ ــر يف هذا الس ـ ـ ـ ـ ــيا إىل أن قد جرى ح مجيع الدول ،وخباص ـ ـ ـ ـ ــة الدول الثماي املتبقية
املـذكورة يف املرفق  2للمعـاهـدة ،على اختـاذ مبـادرات فرديـة لتوقيع تلـك املعـاهـدة والتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديق عليهـا دون
انتظـار قيـام أيـة دولـة أخرى بـذلـك ،وحتـ مجيع الـدول على اإلبقـاء على مجيع قرارات الوقف االختيـاري
احلــاليــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن تفجرات جتــارب األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحــة النوويــة أو أي تفجرات نوويــة أخرى واإلعالن عن إرادهتـا
السياسية للقيام بذلك ،ما دامت املعاهدة مل تدخل حيز النفاذ؛
 - ١9شببيد بإجنازات اللجنة التحض ــرية ملنظمة معاهدة احلظر الش ــامل للتجارب النووية منذ
فتح باب التوقيع على املعاهدة ،وال سيما التقدم الكبر احملرز يف إنشاء نظام الرصد الدويل ومركز البيانات
الدويل ،وتثين على استمرار دعم الدول للجنة؛
 - 2٠حث مجيع الدول املعنية على الش ــروع فورا يف إجراء مفاوض ــات بش ــأن وض ــع معاهدة
حتظر إنتاج املواد االنشــطارية ألغراض صــنع األســلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية األخرى والتعجيل
بـإبرامهـا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـادا إىل الوثيقـة  CD/1299املؤرخـة  2٤آذار/مـار  ١995والواليـة املبيَّنـة فيهـا ،آخـذة يف
االعتبار تقرير فريق اخلرباء احلكومين الذي طهلب إعداده يف الفقرة  3من القرار  53/67املؤرخ  3كانون
األول/ديس ـ ـ ـ ــمرب  ،)7(2٠١2وتقرير فريق اخلرباء التحض ـ ـ ـ ــري الرفيع املس ـ ـ ـ ــتوى املعين بإعداد معاهدة لوقف
إنتاج املواد االنش ـ ـ ـ ــطارية املطلوب إعداده يف الفقرة  2من القرار  ،)8(259/7١وكذلك تقرير اهليئة الفرعية
 2ملؤمتر نزع السال  ،املعتمد يف  5أيلول/سبتمرب )9(2٠١8؛

_________________
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 - 2١حببث مجيع ال ــدول املعني ــة على أن تعلن وتواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الوقف االختي ــاري إلنت ــاج املواد
االنشـ ــطارية السـ ــتخدامها يف صـ ــنع األسـ ــلحة النووية أو غرها من األجهزة املتفجرة النووية ،إىل حن بدء
نفاذ املعاهدة؛
 - 22محب باجلهود املبذولة من أجل تطوير قدرات التحقق من نزع السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال النووي اليت
ميكن أن تسهم يف مسعى إقامة عامل خال من األسلحة النووية ،مبا يف ذلك جهود فريق اخلرباء احلكومين
املفوض عمال بالقرار  67/7١املؤرخ  ١٤كانون األول/ديس ـ ـ ـ ــمرب  ،2٠١6والش ـ ـ ـ ـراكة الدولية للتحقق من
نزع الســال النووي ،وتشــدد يف هذا الصــدد على أمهية التعاون بن الدول احلائزة لألســلحة النووية والدول
غر احلائزة لألسلحة النووية،
 - 23م أنهب ببا الحظ م التقب ببديم القرار ال ـ ــذي اخت ـ ــذه مؤمتر نزع السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال يف دورت ـ ـ
لعام  2٠١8بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن إنش ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اهليئات الفرعية ،فإُنا هتيب باملؤمتر أن يواص ـ ـ ـ ـ ـ ــل تكثيف املش ـ ـ ـ ـ ـ ــاورات وأن
يس ـ ـ ـ ــتكش ـ ـ ـ ــف إمكانيات التغلب على حالة اجلمود الذي يش ـ ـ ـ ــهدها منذ عقدين عن طريق اعتماد وتنفيذ
برنامج عمل يف أقرب وقت ممكن خالل دورت لعام 2٠١9؛
 - 2٤ش ب ب ببج مجيع الدول على تنفيذ التوص ـ ـ ـ ــيات الواردة يف تقرير األمن العام عن دراس ـ ـ ـ ــة
األمم املتحدة عن التثقيف يف جمال نزع الس ـ ــال وعدم االنتش ـ ــار( ،)١٠دعما ملس ـ ــعى إجياد عامل خال من
األسلحة النووية؛
 - 25ش ب ببج مجيع اجلهود املبذولة للتوعية بواقع اسـ ـ ــتخدام األسـ ـ ــلحة النووية ،بوسـ ـ ــائل من
مجلتها الزيارات اليت يقوم هبا القادة والشــباب وغرهم إىل اجملتمعات احمللية واألشــخاص وتفاعلهم مع تلك
اجملتمعات وأولئك األشــخاص ،مبن فيهم اهليباكوشــا (الذين أهضــروا من اســتخدام األســلحة النووية) الذين
ينقلون جتارهبم إىل أجيال املستقبل؛
 - 26ؤفد من جديد مس ـ ـ ـ ـ ــؤولية مجيع الدول عن التنفيذ الكامل جلميع قرارات جملس األمن
ذات الص ـ ــلة والتزامات مجهورية كوريا الش ـ ــعبية الدميقراطية بإخالء البلد متاما من األس ـ ــلحة النووية بص ـ ــورة
ميكن التحقق منها وال رجعة فيها ،وفقا لقرارات جملس األمن ذات الصلة؛
 - 27حث مجهوريـة كوريـا الـدميقراطيـة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبيـة على الوفـاء بـااللتزامـات اليت أخـذهتـا على
ع ـ ــاتقه ـ ــا يف مؤمترات القم ـ ــة بن الكوريتن اليت عق ـ ــدت يف  27نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبري ـ ــل و  26أي ـ ــار/م ـ ــايو
و  ١8إىل  2٠أيلول/ســبتمرب  2٠١8واالجتماع املعقود يف  ١2حزيران/يوني  2٠١8بن رئيس الواليات
املتحدة األمريكية ورئيس حزب العمال يف مجهورية كوريا الش ــعبية الدميقراطية إلخالء البلد متاما وُنائيا من
األسلحة النووية بصورة ميكن التحقق منها؛
 - 28دين بأشب ب ب ب ببد العبارات كل ما قامت ب مجهورية كوريا الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعبية الدميقراطية يف اآلونة
االخرة من جتارب نووية وعمليات إطال باسـ ــتخدام تكنولوجيا القذائف التسـ ــيارية وغرها من األنشـ ــطة
اليت تس ـ ـ ـ ـ ــتهد منها تطوير التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا القذائف التس ـ ـ ـ ـ ــيارية ،علما بأن مجهورية كوريا
الش ــعبية الدميقراطية ال جيوز أن يكون هلا ،وفقا ملعاهدة عدم انتش ــار األس ــلحة النووية ،مركز الدولة احلائزة
لألسـ ــلحة النووية ،وحت مجهورية كوريا الشـ ــعبية الدميقراطية بقوة على االمتناع عن إجراء أي جتارب نووية
_________________
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أخرى كخطوة حنو نزع سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحهــا النووي متــامــا وبصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة قــابلــة للتحقق وال رجعــة فيهــا ،وعلى التوقيع
والتص ــديق على معاهدة احلظر الش ــامل للتجارب النووية دون مزيد من التأخر ودون انتظار قيام أي دولة
أخرى بـذلـك ،وعلى التخلي عن مجيع األنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة النوويـة اجلـاريـة فورا وبطريقـة كـاملـة ميكن التحقق منها
وال رجعة فيها ،وهتيب جبمهورية كوريا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبية الدميقراطية االمتثال الكامل جلميع قرارات جملس األمن
ذات الصـ ـ ــلة وتنفيذ البيان املشـ ـ ــرتك للمحادثات السـ ـ ــداسـ ـ ــية األطرا املؤرخ  ١9أيلول/سـ ـ ــبتمرب 2٠٠5
والتعجيل بالعودة إىل االمتثال التام للمعاهدة ،مبا يف ذلك ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
 - 29هيب جبميع الدول مض ـ ـ ــاعفة جهودها ملنع وكبح انتش ـ ـ ــار األس ـ ـ ــلحة النووية ووس ـ ـ ــائل
إيصاهلا ،واحرتام أي التزامات بالتخلي عن األسلحة النووية واالمتثال هلا على حنو تام؛
 - 3٠هيب أيض ب ب ببا جبميع الدول أن تقوم بوض ـ ـ ـ ــع وإنفاذ ضـ ـ ـ ـ ـواب حملية فعالة ملنع انتش ـ ـ ـ ــار
األســلحة النووية ،وتشــجع على التعاون بن الدول وتقدمي املســاعدة التقنية لتعزيز الش ـراكات الدولية وبناء
القدرات يف جهود عدم االنتشار؛
 - 3١شب ب ببدد على الدور األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي لضـ ـ ـ ــمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمهية عاملية
االنضمام إىل اتفاقات الضمانات الشاملة ،ومع أُنا تالحظ أن إبرام أي بروتوكول إضايف هو قرار سيادي
ألي دولة ،فإُنا تش ـ ـ ــجع بقوة مجيع الدول اليت مل تقم بعد بإبرام وإنفاذ أي بروتوكول إض ـ ـ ــايف على نس ـ ـ ــق
الربوتوكول النموذجي اإلضايف لالتفاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(ات) املعقود(ة) بن الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق
الض ـ ـ ـ ـ ــمانات ،بالص ـ ـ ـ ـ ــيغة اليت أقرها جملس حمافظي الوكالة يف  ١5أيار/مايو  ،١997على القيام بذلك يف
أقرب وقت ممكن؛
 - 32دعو مجيع الدول إىل التنفيذ التام لقرارات جملس األمن ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ،مبا فيها قرارا
اجمللس  )2٠٠٤( ١5٤٠املؤرخ  28نيس ــان/أبريل  2٠٠٤و  )2٠١6( 2325املؤرخ  ١5كانون األول/
ديسمرب  ،2٠١6استنادا إىل نتائج االستعراض الشامل حلالة تنفيذ قرار اجمللس )2٠٠٤( ١5٤٠؛
 - 33شب ب ب ببج مجيع الدول على إعطاء أمهية أكرب للمواد النووية واملواد اإلشـ ـ ـ ـ ــعاعية األخرى
وتأمينها بشكل أقوى ،وعلى مواصلة تدعيم هيكل األمن النووي العاملي؛
 - 3٤قمر أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتــا الرابعــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعن البنــد الفرعي
املعنون ”العمـل املوحد بعزم متجـدد من أجل اإلزالة الكـاملـة لألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة النووية“ يف إطار البنـد املعنون
”نزع السال العام الكامل“.
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