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نزع السالح العام الكامل :أمن منغوليا الدولي
ومركزها كدولة خالية من األسلحة النووية

الفلبين ،فييت نام ،قيرغيزستتتتتتلان ،الممستتتتتتيا ،منغوليا ،النمستتتتتتا ،نيجيريا ،الوكيا الملحدة األمريمية:

مشروع قرار

أمن منغوليا الدولي ومركزها كدولة خالية من األسلحة النووية
إن الجمعية العامة،
إذ تشتتتتير إلى ق ارراتها  77/53دال المؤرخ  4كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  1998و  33/55قاف المؤرخ

 20تش ـ ـ ـ ـ ـ ــر ن الثاني/نوفمبر  2000و  67/57المؤرخ  22تش ـ ـ ـ ـ ـ ــر ن الثاني/نوفمبر  2002و  73/59المؤرخ

 3كانون األول/ديسمبر  2004و  87/61المؤرخ  6كانون األول/ديسمبر  2006و  56/63المؤرخ  2كانون
األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2008و  70/65المؤرخ  8كــانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2010و  52/67المؤرخ  3كــانون
األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2012و  63/69المؤرخ  2كــانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2014و  43/71المؤرخ  5كــانون

األول/ديسمبر  2016و  44/73المؤرخ  5كانون األول/ديسمبر ،2018

وإذ تشير أيضا إلى مقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه وإلى إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة

بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة(،)1

وإذ تضتتتتتتتتت في اعلبارها قرارها  31/49المؤرخ  9كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  1994المتعلق بتوفير

الحماية واألمن للدول الصغيرة،

وانطالقا من أن مركز الدولة الخالية من األسلحة النوو ة هو أحد سبل ضمان األمن القومي للدول،

__________
( )1القرار ( 2625د ،)25-المرفق.

)20-13036 (A

091020

**2013036

191020

A/C.1/75/L.13

واقلنتتاعتتا منهتتا ب ـ ن مركز منغوليــا المعترف بــه دوليــا يس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم في تعز ز االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار وبنــا الثقــة

في المنطقة و وطد أمن منغوليا من خالل تعز ز اس ـ ـ ـ ــتقاللها وس ـ ـ ـ ــيادتها وس ـ ـ ـ ــالمتها اإلقليمية وحرمة حدودها
والمحافظة على توازنها اإليكولوجي،

وإذ ترحب باإلعالن الذي أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرته منغوليا بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن مركزها كدولة خالية من األس ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النوو ة

في  17أيلول/سبتمبر ،)2(2012

وإذ ترحب أيضتتتا باإلعالن المشـ ــتر للدول الخمس الحائزة لألسـ ــلحة النوو ة المتعلق بمركز منغوليا

كدولة خالية من األسلحة النوو ة الصادر في  17أيلول/سبتمبر ،)3(2012

وإذ تالحظ أن اإلعالنين المشار إليهما أعاله قد أحيال إلى مجلس األمن،
وإذ ترحب باعتماد برلمان منغوليا تش ــر عا يحدد و نظم مركزها كدولة خالية من األس ــلحة النوو ة(،)4

بوصف ذلك خطوة ملموسة نحو تشجيع أهداف منع االنتشار النووي،

وإذ تضتتتت في اعلبارها البيان المش ـ ــتر الص ـ ــادر عن الدول الخمس الحائزة لألس ـ ــلحة النوو ة بشـ ـ ـ ن

الضــمانات األمنية المقدمة إلى منغوليا ميما يتعلق بمركزها كدولة خالية من األســلحة النوو ة( ،)5بوص ـ ه إســهاما

في تن يذ القرار  77/53دال ،والتزام تلك الدول تجاه منغوليا ب ن تتعاون على تن يذ القرار وفقا لمبادئ الميثاق،

وإدراكا منها للدعم الذي أعرب عنه رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــا دول وحكومات بلدان عدم االنحياز لمركز منغوليا

كدولة خالية من األسـلحة النوو ة في مؤتمر القمة الثال

عشـر لرؤسـا دول أو حكومات بلدان عدم االنحياز

الذي عقد في كوااللمبور في  24و  25شباط/فبراير 2003
في  15و  16أيلول/سـ ــبتمبر 2006

()7

وفي المؤتمر الرابع عشر الذي عقد في هافانا

وفي مؤتمر القمة الخامس عشـ ــر الذي عقد في شـ ــرم الشـ ــيص ،مصـ ــر

في ال ترة من  11إلى  16تموز/يوليه 2009

من  26إلى  31آب/أغس ــطس 2012

()6

()9

()8

وفي المؤتمر السـ ــادر عشـ ــر الذي عقد في طهران في ال ترة

وفي المؤتمر الس ــابع عش ــر الذي عقد في مارغار تا آيلند ،جمهور ة

فنزو ال البولي ار ة ،في ال ترة من  13إلى  18أيلول/س ـ ـ ـ ــبتمبر  ،2016وفي مؤتمر القمة الثامن عش ـ ـ ـ ــر الذي

عقد في باكو ،في  25و 26تش ـ ـ ـ ـ ـ ــر ن األول/أكتوبر  ،)10(2019والدعم الذي أعرب عنه الوز ار في المؤتمر

الوزاري الخامس عشــر لحركة بلدان عدم االنحياز الذي عقد في طهران في  29و  30تموز/يوليه 2008

()11

وفي المؤتمر الوزاري الس ـ ـ ـ ـ ــادر عش ـ ـ ـ ـ ــر واالجتماف التذكاري اللذين عقدا في نوس ـ ـ ـ ـ ــا دوا ،بالي بإندونيس ـ ـ ـ ـ ــيا

__________
( ،A/67/517-S/2012/760 )2المرفق.
( ،A/67/393-S/2012/721 )3المرفق.
( )4انظر .A/55/56-S/2000/160
( ،A/55/530-S/2000/1052 )5المرفق.
( )6انظر  ،A/57/759-S/2003/332المرفق األول.
( )7انظر  ،A/61/472-S/2006/780المرفق األول.
( )8انظر  ،A/63/965-S/2009/514المرفق.
( )9انظر  ،A/67/506-S/2012/752المرفق األول.
( )10انظر  ،A/74/548المرفق.
( )11انظر  ،A/62/929المرفق األول.
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من  23إلى  27أيار/مايو 2011

()12

وفي المؤتمر الوزاري الس ـ ـ ــابع عش ـ ـ ــر الذي عقد في الجزائر العاص ـ ـ ــمة

من  26إلى  29أيار/مايو  2014وفي المؤتمر الوزاري الثامن عشر الذي عقد في باكو ،في  5و  6نيسان/
أبر ل ،2018

وإذ تالحظ أن الدول األطراف والدول الموّقعة على معاهدات تالتيلولكو

()13

وبليندابا

()16

وراروتونغا

()14

وبانكو

()15

قد أعربت عن اعترافها بمركز منغوليا الدولي كدولة خالية من األسـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النوو ة وعن دعمها التام

له ــذا المركز في المؤتمر األول لل ــدول األطراف وال ــدول الموقع ــة على مع ــاه ــدات إنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا المن ــاطق الخ ــالي ــة

من األسلحة النوو ة الذي عقد في تالتيلولكو ،المكسيك في ال ترة من  26إلى  28نيسان/أبر ل ،)17(2005

وإذ تالحظ أيضتتتتتتتا أن الدول األطراف والدول الموقعة على معاهدات تالتيلولكو وراروتونغا وبانكو

وبليندابا ومعاهدة إنش ــا منطقة خالية من األس ــلحة النوو ة في آس ــيا الوس ــطى قد أعربت عن دعمها لس ــياس ــة

منغوليا في المؤتمر الثاني للدول األطراف في معاهدات إنش ـ ـ ـ ـ ــا مناطق خالية من األس ـ ـ ـ ـ ــلحة النوو ة والدول
الموّقعـة عليهـا ومنغوليـا الـذي عقـد في نيو ور في  30نيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبر ـل  ،2010وفي المؤتمر الثـالـ

للـدول

األطراف في معاهدات إنش ـ ـ ـ ــا مناطق خالية من األس ـ ـ ـ ــلحة النوو ة والدول الموقعة عليها ومنغوليا الذي عقد
في نيو ور في  24نيسان/أبر ل ،2015

وإذ تالحظ كذلا التدابير األخرى المتخذة لتن يذ القرار  44/73على الصعيدين الوطني والدولي،
وإذ ترحب بالدور ال عال اإليجابي الذي تضطلع به منغوليا في إقامة عالقات سلمية وودية مع دول

المنطقة وغيرها من الدول تعود عليها بالن ع المتبادل،
وقد نظر في تقر ر األمين العام(،)18
-1

تحيط علما بتقر ر األمين العام؛

-2

تعرب عن تقديرها لما يبذله األمين العام من جهود تن يذا للقرار )19(44/73؛

-3

ترحب باإلعالنين الص ــادر ن في  17أيلول/س ــبتمبر  2012عن منغوليا وعن الدول الخمس

الحائزة لألس ـ ــلحة النوو ة بشـ ـ ـ ن مركز منغوليا كدولة خالية من األس ـ ــلحة النوو ة ،بوصـ ـ ـ هما مس ـ ــاهمة ملموس ـ ــة

في نزف السالح النووي ومنع انتشار األسلحة النوو ة ووسيلة لز ادة الثقة وإمكانية التنبؤ في المنطقة؛
-4

تعرب عن ترحيبهتا بــالتــدابير التي اتخــذتهــا منغوليــا من أجــل توطيــد هــذا المركز وتعز زه

وعن تأييدها لهذه التدابير؛

__________
( ،A/65/896-S/2011/407 )12المرفق الخامس.
(.United Nations, Treaty Series, vol. 634, No. 9068 )13
( )14حولية األمم المتحدة لنـزف السالح ،المجلد ( 1985 :10منشورات األمم المتحدة ،رقم المبيع  ،)A.86.IX.7التذييل السابع.
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1981, No. 33873 )15
( ،A/50/426 )16المرفق.
( )17انظر  ،A/60/121المرفق الثال .
(.A/75/204 )18
( )19المرجع ن سه ،ال رف الرابع.
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-5

تؤيد وتدعم عالقة حس ـ ـ ــن الجوار المتوازنة التي تربط منغوليا بجيرانها باعتبارها عنصـ ـ ـ ـ ار

-6

ترحب بالجهود التي تبذلها الدول األعض ـ ـ ـ ـ ــا للتعاون مع منغوليا في تن يذ القرار 44/73

-7

تدعو الدول األعضـ ـ ـ ــا إلى مواصـ ـ ـ ــلة التعاون مع منغوليا في اتخاذ التدابير الضـ ـ ـ ــرور ة

هاما في تعز ز السالم واألمن واالستقرار على الصعيد اإلقليمي؛
وبالتقدم المحرز في مجال توطيد أمن منغوليا الدولي؛

لتوطيد وتعز ز اسـ ــتقالل منغوليا وسـ ــيادتها وسـ ــالمتها اإلقليمية وحرمة حدودها واسـ ــتقالل سـ ــياسـ ــتها الخارجية
وأمنها االقتصادي وتوازنها اإليكولوجي ومركزها كدولة خالية من األسلحة النوو ة؛
-8

تناشتتتتتتد الدول األعضـ ـ ـ ــا في منطقة آسـ ـ ـ ــيا والمحيط الهادئ أن تدعم الجهود التي تبذلها

-9

تطلب إلى األمين العام وهيئات األمم المتحدة المعنية مواصلة تقديم المساعدة إلى منغوليا

- 10

تطلب إلى األمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السـ ـ ــابعة والسـ ـ ــبعين تقر ار

- 11

تقرر أن تـدر في جـدول األعمـال المؤقـت لـدورتهـا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابعـة والس ـ ـ ـ ـ ـ ــبعين البنـد ال رعي

منغوليا لالنضمام إلى الترتيبات األمنية واالقتصادية القائمة في هذا الش ن على الصعيد اإلقليمي؛
التخاذ التدابير الضرور ة المذكورة في ال قرة  7أعاله؛
عن تن يذ هذا القرار؛

المعنون ”أمن منغوليا الدولي ومركزها كدولة خالية من األسلحة النوو ة“ في إطار البند المعنون ”نزف السالح

العام الكامل“.
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