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الدورة التاسعة والستون
البند  88من جدول األعمال

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا
تقرير اللجنة األوىل
املقررة :السيدة سعدة ظاهر حسن (جيبويت)

أوال  -مقدمة
 - 1أدرج البند املعنون ”معاهدة إنشاء منطقة خالية مـن األسـلحة النوويـة يف أفريقيـا“ يف
جــدول األعمــال امللدــة لــدورة اجلمعيــة العامــة التاســعة والســتع وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة
 52/88امللرخ  2كانون األول/ديسمرب 5112.
 - 5ويف اجللســة العامــة الةانيــةو املعقــودة يف  11أيلول/ســبتمرب 5112و دــررا اجلمعيــة
العامةو بناء على توصية املكتبو إدراج البند يف جدول أعماهلا وإحالته إىل اللجنة األوىل.
 - 2ودـــررا اللجنـــة األوىلو يف جلســـتاا األوىلو املعقـــودة يف  2تشـــرين األول/أكتـــوبر
 5112و إجراء منادشـة عامـة بشـمجن يـب البنـود املتعلقـة بـح السـ ا واألمـن الـدو ا الـة
إلياــاو أا البنــود مــن  88إىل  .112ويف الفتــرة مــن  8إىل  11تشــرين األول/أكتــوبرو ومــن
 12إىل  18مـــن الشـــار نفســـهو أجـــرا اللجنـــة منادشـــة عامـــة بشـــمجن تلـ ـ البنـــود (ان ـــر
 .)A/C.1/69/PV.2-9ويف  12و  18تشــرين األول/أكتــوبرو أجــرا اللجنــة تبــادال ل ـ راء مــب
املمةلة السامية لشلون نز الس ا بشمجن متابعـة القـراراا واملقـرراا الـذ ا ـ ا يف دوراا
سابقة وتقدمي التقارير (ان ـر ) A/C.1/69/PV.8و كمـا أجـرا تبـادال لـ راء مـب املمةلـة السـامية
لشــلون نــز الس ـ ا ومســلولع يخــرين رفيعــا املســتوأل يف ةــال ديــد األســلحة ونــز
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الس ا (ان ر  .)A/C.1/69/PV.9وعقدا اللجنـة أياـا  11جلسـةو يـوما  18و  18تشـرين
األول/أكتوبرو ومن  51إىل  52من الشار نفسهو ويوما  58و  58منـهو ججـراء منادشـاا
مواضيعــــية وحلق ــاا نق ــاش لتب ــادل اآلراء م ــب خ ــرباء مس ــتقلع (ان ــر .)A/C.1/69/PV.9-19
وعُرضة مشاريب دراراا ونُ ر فياا خ ل ه ه اجللسااو وك ل خ ل مرحلة البة .وبتة
اللجنــة يف يــب مشــاريب القــراراا واملقــرراا يف جلســا ا  51إىل  52املعقــودة مــن  51إىل
 21تشرين األول/أكتوبر ويوما  2و  2تشرين الةاين/نوفمرب (ان ر .)A/C.1/69/PV.20-24
-2

ومل تقدم وثائق للن ر فياا يف إطار ه ا البند.

ثانيا  -الن ر يف مشرو القرار

A/C.1/69/L.60

 - 2يف اجللســة 55و املعقــودة يف  21تشــرين األول/أكتــوبرو كــان معروضــا علــى اللجنــة
مشـــرو دـــرار بعنـــوان ”معاهـــدة إنشـــاء منطقـــة خاليـــة مـــن األســـلحة النوويـــة يف أفريقيـــا“
()A/C.1/69/L.60و ددمتـــه أســـتراليا وإندونيســـيا واجلبـــا األســـود وكا اخســـتان واملكســـي
ونيجرييا (باسم الدول األعااء يف األمم املتحدة أعااء ةموعة الـدول األفريقيـة) .واناـمة
الحقـــا إىل مقـــدما مشـــرو القـــرار إكـــوادور وأيرلنـــدا والربت ـــال وفحويـ ـ ( اوريـــة -
البوليفارية) ونيو يلندا واليمن.
 - 8ويف اجللســـة نفســـااو اعتمـــدا اللجنـــة مشـــرو القـــرار  A/C.1/69/L.60مـــن دون
تصوية (ان ر الفقرة .)8
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ثالةا  -توصية اللجنة األوىل
-8

توصا اللجنة األوىل بمجن تعتمد اجلمعية العامة مشرو القرار التا :

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا
إن اجلمعية العامة،
إذ تشري إىل درارياـا  22/21املـلرخ  11كـانون األول/ديسـمرب  1118و 18/28
املــلرخ  51تشــرين الةــاين/نوفمرب  5111و يــب درارا ــا األخــرأل املته ـ ة يف ه ـ ا الصــدد
ودراراا من مة الوحدة األفريقية واال اد األفريقاو
وإذ تشري أيضا إىل توديب معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسـلحة النوويـة يف أفريقيـا
(معاهدة بليندابا)( )1يف القاهرة يف  11نيسان/أبريا 1118و
وإذ تشري كذلك إىل إع ن القاهرة ال ا اعتمد يف تلـ املناسـبة( )5وشـدد فيـه علـى
أن املنــاطق الاليــة مــن األســلحة النوويــةو وءاصــة يف ألــاء يســودها التــوترو مةــا الشــر
األوسطو تعز الس م واألمن على الصعيدين العاملا واجدليماو
وإذ تشييري إىل البيــان الــ ا أدىل بــه رئــيم ةلــم األمــن باســم أعاــاء ا لــم يف
 15نيســان/أبريا  )2(1118وأكــد فيــه أن توديــب املعاهــدة يشــكا مســالة مامــة مــن البلــدان
األفريقية يف صون الس م واألمن الدوليعو
وإذ ترى أن إنشاء مناطق خالية مـن األسـلحة النوويـةو وءاصـة يف الشـر األوسـطو
م ن شمجنه أن يعز أمن أفريقيا وأن يوفر مقومـاا البقـاء للمنطقـة الاليـة مـن األسـلحة النوويـة
يف أفريقياو
 - 1تشييري مــب االرتيــاا إىل بــدء نفــا معاهــدة إنشــاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة
النووية يف أفريقيا (معاهدة بليندابا)( )1يف  12متو /يوليه 5111؛
 - 5هتيب بالدول األفريقية الذ مل تودب املعاهـدة ومل تصـد علياـا بعـد أن تفعـا
ل يف أدرب ودة ممكن؛
__________
(A/50/426 )1و املرفق.

(A/51/113-S/1996/276 )5و املرفق.
(S/PRST/1996/17 )2؛ ان ر :قرارات ومقررات جملس األمن.6991 ،

14-64632

3/4

A/69/432

 - 2ترحب بعقـد املـلمتر األول للـدول األطـرام يف معاهـدة إنشـاء منطقـة خاليـة
مــن األســلحة النوويــة يف أفريقيــا (معاهــدة بلينــدابا) يف  2تشــرين الةــاين/نوفمرب  5111وعقــد
امللمتر الةاين للدول األطرام يف  15و  12تشرين الةـاين/نوفمرب  5115وعقـد املـلمتر الةالـ
للــــدول األطــــرام يف  51و  21أيار/مــــايو 5112و وهــــا مــــلمتراا عقــــدا يعاــــا يف
أديم أبابا؛
 - 2تعيييير قيييين تقيي ي ير ا للــــدول اةــــائزة لنســــلحة النوويــــة الــــذ ودعــــة
الربوتوكــوالا امللحقــة باملعاهــدة( )1الــذ صــااو و يــب بالــدول الــذ مل تص ـ عد بعــد علــى
الربوتوكوالا الذ صاا أن تفعا ل يف أدرب ودة ممكن؛
 - 2هتيب بالـدول املـ كورة يف الربوتوكـول الةالـ للمعاهـدة الـذ مل تتهـ بعـد
يب التدابري الارورية لامان التطبيق السريب للمعاهدة يف األراضـا الـذ هـا مسـلولة عنـاا
دوليــاو مكــم القــانون أو مكــم الوادــبو والــذ تقــب داخــا حــدود املنطقــة اجل رافيــة ا ــددة يف
املعاهدة أن تفعا ل ؛
()2

 - 8هتيب بالدول األفريقية األطرام يف معاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة
الذ مل تربم بعد اتفاداا الاماناا الشاملة مب الوكالة الدوليـة للطادـة ال ريـة عمـ باملعاهـدة
أن تفعــا لــ لكــا تفــا تقتاــياا املــادة ( 1ب) مــن معاهــدة بلينــدابا ومرفقاــا الةــاينو
وتشــجعاا علــى أن تــربم بروتوكــوالا إضــافية التفادــاا ضــمانا ا علــى أســا الربوتوكــول
النمو جا ال ا أدره ةلم حماف ا الوكالة يف  12أيار/مايو 1118؛
 - 8تعيير قيين اما ا ييا لنمــع العــام لنمــم املتحــدة ورئيســة مفوضــية اال ــاد
األفريقــا واملــدير العــام للوكالــة الدوليــة للطادــة ال ريــة ملــا أبــدوه مــن دأب يف تقــدمي املســاعدة
الفعالة لنطرام املودعة على املعاهدة؛
 - 8تقييرر أن تــدرج يف جــدول األعمــال امللدــة لــدور ا الســبعع البنــد املعنــون
”معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا“.

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485 )2
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