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اللجنة األولى

البند  101من جدول األعمال
نزع السالح العام الكامل
أيرلندا ٬بلجيكا ٬زامبيا ٬سااموا ٬ساان مارينو ٬الساويد ٬ساويسارا ٬شايل  ٬غانا ٬فنلندا ٬لكسامبر ٬
مالطة ٬ماليزيا ٬النمسا ٬نيجيريا ٬نيوزيلندا :مشروع قرار

تخفيض درجة االستعداد التعبوي لمنظومات األسلحة النووية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إىل قراراهتا  36/62املؤرخ  5كانون األول/ديسمرب  2007و  41/63املؤرخ  2كانون
األول/ديس ـ ـ ـ ــمرب  2008و  71/65املؤرخ  8كانون األول/ديس ـ ـ ـ ــمرب  2010و  46/67املؤرخ  3كانون
األول/ديس ـ ـ ــمرب  ،2012و  42/69املؤرخ  2كانون األول/ديس ـ ـ ــمرب  2014و  53/71املؤرخ  5كانون
األول/ديسمرب ،2016
وإذ تشااير أيضااا إىل أن إبقاء األســةحا النوويا ح لالا اســت داد ق ــو كان من مسات املواقف
املتخذة ح اجملال النووي إبان احلرب الباردة ،وإذ ترلب بازدياد الثقا والش ـ ـ انذا منذ انتحلاء احلرب الباردة،
وتاللظ ح ن س الوقت مع القةق التدهور الذي شحلده مؤخرا مناخ األمن الدويل،
وإذ يساااور ا القلق من أن عدة آالف من األس ــةحا النوويا ال تزال ح لالا اس ــت داد ق ــو ،
جاهزة لإلطالق خالل دقائق،
وإذ تالحظ املش ــاركا املتواص ــةا ح منتديات نزع الس ــالت املت ددة األطراف دعما لزيادة خت ذض
الوضع الت بوي ملنظومات األسةحا النوويا،
وإذ ت سلّم بأن إبقاء منظومات األســةحا النوويا ح لالا اســت داد ق ــو يزيد من خطر اســت مال
تةك األسةحا است ماال غري مق ود أو عارضا ،مما قد يؤدي إىل عواقب وخذما عةى ال ذد اإلنساين،
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وإذ تسا الّم أيض ااا بأن احلد من نش ــر األس ــةحا النوويا وخت ذض الوض ــع الت بوي لتةك األس ــةحا
يس ـ ــحلمان ح ص ـ ــون الس ـ ــالد واألمن الدولذ وح عمةذا نزع الس ـ ــالت النووي ،من خالل ت زيز تدابري بناء
الثقا والش انذا وتقةذص دور األسةحا النوويا ح السذاسات األمنذا،
وإذ ترحب باخلطوات اليت اختذهتا ب ض الدول دعما لنزع الس ـ ـ ـ ـ ــالت النووي ،ا ح ذلك مبادرات
إلغاء ت ويبه حنو أهداف حمددة وزيادة وقت التحضري الالزد لنشره وغري ذلك من التدابري اهلادنا إىل مواصةا
تقةذص التماالت إطالق األسةحا النوويا نتذجا حلادث عارض أو عمل غري مأذون به أو سوء نحلم،
وإذ تش ا ااير إىل االس ـ ـ ــتنتاجات والتوص ـ ـ ــذات املت ةقا بةجراءات املتاب ا اليت اعتمدها بتوانق ا راء
مؤمتر األطراف ح م اهدة عدد انتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةحا النوويا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت راض امل اهدة ح عاد ،)1(2010
ا ح ذلك التزاد الدول احلائزة لألس ـ ـ ـ ـ ـ ــةحا النوويا بال مل عةى وجه الس ـ ـ ـ ـ ـ ــرعا لتحقذق ةا أهداف منحلا
مراعاة امل ــةحا املشــروعا لةدول غري احلائزة لألســةحا النوويا ح مواصــةا خ ض الوضــع الت بوي ملنظومات
األسةحا النوويا بسبل ت زز االستقرار واألمن عةى ال ذد الدويل،
وإذ تشااج ح هذا ال ــدد احلوار الذي تواصــل الدول احلائزة لألســةحا النوويا إجراءه من أجل
النحلوض بالتزاماهتا املت ةقا نع االنتشــار النووي ونزع الســالت النووي املت حلد ا ح إطار خطا عمل مؤمتر
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت راض امل اهدة ح عاد  )1(2010وتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةتم بةملانذا أن ت ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تةك ال مةذا إىل تلثذف ال مل
نذما يت ةق بنزع السالت النووي وتوطذد الثقا ب األطراف،
وإذ تحيط علما باإلش ـ ـ ــارات إىل االس ـ ـ ــت داد الت بوي الواردة ح تقارير الدول احلائزة لألس ـ ـ ــةحا
النوويا املقدما خالل دورة االست راض األخرية مل اهدة عدد انتشار األسةحا النوويا،
وإذ ترحب جبمذع ال رص اليت تتات لتناول زيادة خت ذض درجا االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت داد الت بوي ملنظومات
األسةحا النوويا بوص ه خطوة حنو نزع السالت النووي،
 - 1تدعو إىل اختاذ خطوات عمةذا ومةموس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،من جانب والد أو عةى أس ـ ـ ـ ـ ـ ــا نائ
أو مت دد األطراف ،من أجل خت ذض درجا االسـ ــت داد الت بوي ملنظومات األسـ ــةحا النوويا ،دف ك الا
إلغاء لالا االست داد الق و نذما يت ةق جبمذع األسةحا النوويا؛
 - 2تتطل إىل املض ـ ـ قدما ح م اأا مسـ ــألا خت ذض درجا االسـ ــت داد الت بوي ملنظومات
األسةحا النوويا خالل الدورة احلالذا الست راض م اهدة عدد انتشار األسةحا النوويا؛
-3
هذا القرار؛
-4

تحث الدول عةى إطالع اأم ذا ال اما عةى آخر التطورات ح التقدد احملرز ح تن ذذ
تقرر أن تبق املسألا قذد نظرها.

__________
( )1انظر مؤمتر األطراف ح م اهدة عدد انتشار األسةحا النوويا الست راض امل اهدة ح عاد  ،2010الو ذقا اخلتامذا ،اجملةدات
األول إىل الثالث () ،)NPT/CONF.2010/50 (Vols. I-IIIاجملةد األول ،اأزء األول.
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