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الدورة الثالثة والسبعون
البند ( 101ص) من جدول األعمال

قرار اتخذته الجمعية العامة في  5كانون األول/ديسمبر 2018
[بناء على تقرير اللجنة األوىل ( A/73/510و

])A/73/510/Corr.1

 - 70/73نحو عالم خال من األسلحة النووية :التعجيل بتنفيذ االلتزامات بنزع السالح النووي
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إىل قراراهتا ( 1د )1-املؤرخ  24كانون الثاين/يناير  1946و  54/71املؤرخ  5كانون
األول/ديسمرب  2016و  39/72املؤرخ  4كانون األول/ديسمرب ،2017
وإذ تالحظ حلول الذكرى السـ ــنوية العش ـ ـرين إلطالق ائتالف اخلطة اجلديدة واإلعالن املش ـ ـ
لتحديد خطة جديدة لنزع السالح ،الذي اعتُمد يف دبلن يف  9حزيران/يونيه ،)1(1998
وإذ تش ي ييير إىل قرارها  243/72املؤرخ  22كانون األول/ديسـ ـ ــمرب  ،2017الذي قررت فيه أن
تعقد اجتماعا عاما رفيع املسـ ـ ـ ـ ــتوى يف عام  ،2018وهو مؤمتر قمة نيلسـ ـ ـ ـ ــون مانديال للسـ ـ ـ ـ ــالم ،احتفاال
بالذكرى املئوية مليالد الراحل نيلســون مانديال ،وإذ ترحب باإلعالن الســيا ـ الذي اعتُمد يف مؤمتر القمة
()2
وجهه نيلس ــون مانديال من أجل
يف  24أيلول /ــبتمرب  ، 2018والذي ذ ّكرت فيه بالنداء القوي الذي ّ
القضاء التام على األ لحة النووية ،وإذ تؤكد االلتزامات املقدمة لتحقيق هذا اهلدف،
وإذ ترحب خبطة نزع الس ــالح اليت أطلقها األمني العام بشـ ـ ن ”ت مني مس ــتقبلنا املشـ ـ
لنزع السالح“ ،يف جنيف يف  24أيار/مايو ،2018

خطة

وإذ تكرر تأكيد قلقها البالغ إزاء اخلطر الذي متثله األ لحة النووية على اإلنسانية ،وهو ما ينبغ
أن يُستحضر يف مجيع املداوالت والقرارات واإلجراءات املتعلقة بنزع السالح النووي ومنع االنتشار النووي،

_________________

( ،A/53/138 )1املرفق.
( )2القرار .1/73
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وإذ تشييير إىل القلق البالغ الذي أُعرب عنه يف مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشــار األ ــلحة
النووية ال ـ ـ ــتعرا املعاهدة يف عام  2010إزاء ما ي تب على أي ا ـ ـ ــتعمال لأل ـ ـ ــلحة النووية من آثار
إنس ــانية وخيمة وإىل تص ــميم املؤمتر على الس ــع إىل إجياد عامل أكثر أمنا للجميع وإحالل الس ــالم واألمن
بإخالء العامل من األ لحة النووية(،)3
وإذ تالحظ مع االرتياح جتدد اهتمام اجملتمع الدويل منذ عام  2010بالعواقب اإلنســانية الوخيمة
واملخاطر املق نة باأل لحة النووية والوع املتزايد بوجوب أن تؤكد دواع القلق هذه احلاجة إىل نزع السالح
النووي والض ــرورة امللحة إلجياد عامل خال من األ ــلحة النووية واحلفا عليه ،وإذ تالحظ أيض ــا مع االرتياح
األمهية اليت توىل لآلثار اإلنسانية لأل لحة النووية يف حمافل نزع السالح املتعددة األطراف،
وإذ تشييير إىل املناقشــات اليت جرت يف إطار املؤمترات املعنية باآلثار اإلنســانية لأل ــلحة النووية،
اليت ا ـتضـاف أوهلا النرويج يف  4و  5آذار/مارس  2013وثانيها املكسـي يف  13و  14شـبا /فرباير
 2014وثالثها النمسا يف  8و  9كانون األول/ديسمرب  ،2014هبدف إدرا اآلثار الوخيمة لالنفجارات
النووية وإذكاء الوع هبا ،األمر الذي يزيد من ت كيد إحلاح احلاجة إىل نزع السالح النووي،
وإذ تشييدد على األدلة الدامغة ،مبا فيها األدلة املعروضــة خالل املؤمترات املعنية باآلثار اإلنســانية
لأل ـ ــلحة النووية ،اليت بين بالتفص ـ ــيل اآلثار الوخيمة اليت ـ ــتنجم عن أي تفجري لس ـ ــالح نووي ،وه
وتعر للخطر أيضـا حتقيق أهداف التنمية املسـتدامة( ،)4وافتقار الدول
آثار تتجاوز احلدود الوطنية بكثري ِّ
واملنظمات الدولية إىل القدرات الالزمة للتصــدي ملا خيلفه من آثار ،وإمكانية وقوعه نتيجة حادث عار
أو عطل يف النظم أو خط بشري،
وإذ تالحظ اآلثار غري املتنا ــبة اليت يُلحقها التعر لإلش ــعاع املؤيّن بالنس ــاء والفتيات بالذات
حبكم كوهنن إناثا،
وإذ ترحب باالحتفـال باليوم الدويل لإلزالة التـامة لأل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة النووية يف  26أيلول /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمرب
وبال ويج له،
وإذ ترحب أيضا باعتماد معاهدة حظر األ لحة النووية يف  7متوز/يوليه  ،2017وه املعاهدة
اليت جرى التفاو عليها يف مؤمتر األمم املتحدة للتفاو على ص ـ ـ ملزم قانونا حلظر األ ـ ــلحة النووية
متهيدا للقضاء التام عليها ،عمال بالقرار  258/71املؤرخ  23كانون األول/ديسمرب ،)5(2016
وإذ تشدد على أمهية التثقيف يف جمال نزع السالح النووي ومنع االنتشار النووي،
وإذ تؤكد من جديد أن الشـ ـ ــفافية وقابلية التحقق والالرجعة مبادئ أ ـ ـ ــا ـ ـ ــية تسـ ـ ــري على نزع
السالح النووي ومنع االنتشار النووي ،ومها عمليتان متعاضدتان،
وإذ تشي ي ي ي ييير إىل املقررات والقرار اليت ُاُتذت مجيعا يف مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتش ـ ـ ـ ـ ـ ــار
األ ــلحة النووية ال ــتعرا املعاهدة ومتديدها يف عام  )6(1995واليت مددت على أ ــا ــها املعاهدة إىل
_________________

( )3انظر مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشـ ــار األ ـ ــلحة النووية ال ـ ــتعرا املعاهدة يف عام  ،2010الوثيقة اخلتامية ،اجمللد
األول ( ،)NPT/CONF.2010/50 (Vol. Iاجلزء األول ،اال تنتاجات والتوصيات املتعلقة بإجراءات املتابعة.
( )4انظر القرار .1/70
(.A/CONF.229/2017/8 )5
( )6انظر مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشـ ـ ـ ـ ــار األ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية ال ـ ـ ـ ـ ــتعرا املعاهدة ومتديدها يف عام  ،1995الوثيقة
اخلتامية ،اجلزء األول ) NPT/CONF.1995/32 (Part Iو  ،)NPT/CONF.1995/32 (Part I)/Corr.1املرفق.
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أجل غري مس ـ ـ ـ ـ ــمى وإىل الوثيقتني اخلتاميتني ملؤمتري األطراف يف معاهدة عدم انتش ـ ـ ـ ـ ــار األ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية
ال ــتعرا املعاهدة يف عام  )7(2000و  ،)8(2010وخباصــة تعهد الدول احلائزة لأل ــلحة النووية على
حنو ال لبس فيه باإلزالة التامة ل ـ ــاناهتا النووية ،مبا يفض ـ ـ إىل ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزع السـ ــالح النووي ،وفقا لاللتزامات
املتعهد هبا مبوجب املادة الساد ة من معاهدة عدم انتشار األ لحة النووية(،)9
وإذ تعيد تأكيد تعهد مجيع الدول األطراف يف معاهدة عدم انتشـ ـ ـ ـ ــار األ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية بتطبيق
مبادئ الالرجعة وقابلية التحقق والشفافية فيما يتعلق بتنفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهدة،
وإذ تسلم ب ن بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية( )10يظل ذا أمهية بالغة للنهو
ب هداف نزع السالح النووي ومنع االنتشار النووي،
وإذ تشي ي ييير إىل أن اإلزالة التامة لأل ـ ـ ــلحة النووية ه الض ـ ـ ــمان املطلق الوحيد بعدم ا ـ ـ ــتعمال
األ ــلحة النووية أو التهديد با ــتعماهلا وأن الدول غري احلائزة لأل ــلحة النووية لديها مصــلحة مشــروعة يف
احلصول من الدول احلائزة لأل لحة النووية على ضمانات أمنية ال لبس فيها وملزمة قانونا بعدم ا تعمال
األ لحة النووية ،حلني إزالتها بالكامل،
وإذ تعيد تأكيد االقتناع ب ن إنش ــاء مناطق خالية من األ ــلحة النووية واحلفا عليها حلني إزالة
تل األ ـ ـ ــلحة بالكامل يعززان الس ـ ـ ــالم واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن على الص ـ ـ ــعيدين العامل واإلقليم ويعززان نظام منع
االنتشار النووي ويسهمان يف حتقيق أهداف نزع الس ــالح النووي ،وإذ ترحب مبؤمترات الدول األطراف يف
املعاهدات املنشئة ملناطق خالية من األ لحة النووية والدول املوقّعة عليها ومنغوليا،
وإذ تحث الدول على مواصـ ــلة إحراز تقدم حقيق حنو تعزيز مجيع املناطق اخلالية من األ ـ ــلحة
النووية القائمة ،بطرق منها التصديق على املعاهدات القائمة والربوتوكوالت ذات الصلة و حب أو تنقيح
أي حتفظات أو إعالنات تفسريية تتناىف مع موضوع املعاهدات املنشئة لتل املناطق والغر منها،
وإذ تشير إىل ما أعرب عنه يف مؤمتر ا تعرا املعاهدة يف عام  2010من تشجيع على إنشاء
مزيد من املناطق اخلالية من األ ــلحة النووية على أ ــاس ترتيبات يتم التوصــل إليها حبرية بني دول املنطقة
املعنية ،وإذ تعيد ت كيد أنه ينتظر أن تعقب ذل جهود متض ـ ـ ــافرة على الص ـ ـ ــعيد الدويل من أجل إنش ـ ـ ــاء
مناطق خالية من األ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية يف األقاليم اليت مل تنش ـ ـ ـ ـ ـ فيها تل املناطق ،وال ـ ـ ـ ـ ــيما يف الش ـ ـ ـ ـ ــرق
األو ـ ـ ـ  ،وإذ تالحظ خبيبة أمل ش ـ ــديدة ،يف هذا الس ـ ــياق ،عدم تنفيذ االتفاق الذي مت التوص ـ ــل إليه يف
مؤمتر ا ـ ـ ـ ــتعرا املعاهدة يف عام  2010الُتاذ خطوات عملية ص ـ ـ ـ ــوب التنفيذ الكامل للقرار املتخذ يف
عام  1995بشـ ـ ن الش ــرق األو ـ ـ ( ،)6وإذ تش ــعر خبيبة األمل لتعذر التوص ــل إىل أي اتفاق بشـ ـ ن هذه
املس لة يف مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األ لحة النووية ال تعرا املعاهدة يف عام ،2015
_________________

( )7مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتش ــار األ ــلحة النووية ال ــتعرا املعاهدة يف عام  ،2000الوثيقة اخلتامية ،اجمللدات
() NPT/CONF.2000/28 (Parts I and IIو NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)/Corr.1
األول إىل الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ
و  NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)/Corr.2و ) NPT/CONF.2000/28 (Part IIIو ).)NPT/CONF.2000/28 (Part IV
( )8مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتش ــار األ ــلحة النووية ال ــتعرا املعاهدة يف عام  ،2010الوثيقة اخلتامية ،اجمللدات األول
إىل الثال (( )NPT/CONF.2010/50 (Vol. Iو ) NPT/CONF.2010/50 (Vol. IIو (.)NPT/CONF.2010/50 (Vol. III
(.United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485 )9
( )10انظر القرار  245/50والوثيقة .A/50/1027
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وإذ تشيعر بخيبة أمل شيديدة إزاء عدم إحراز تقدم حنو حتقيق نزع الســالح املتعدد األطراف يف
مؤمتر نزع السـ ــالح ،الذي عجز طيلة السـ ــنوات االثنتني والعش ـ ـرين املاضـ ــية عن إقرار وتنفيذ برنامج عمل،
وإذ تشـعر خبيبة األمل ألن هيئة نزع السـالح مل تتوصـل إىل نتيجة ملمو ـة بشـ ن نزع السـالح النووي منذ
عام ،1999
وإذ تأسف بشدة لعدم توصل مؤمتر ا تعرا

املعاهدة يف عام  2015إىل أي نتيجة ملمو ة،

وإذ تشي ي ييعر بخيبة األمل ألن مؤمتر ا ـ ـ ـ ــتعرا املعاهدة يف عام  2015قد ّفوت فرصـ ـ ـ ــة لتعزيز
معاهدة عدم انتشار األ لحة النووية ،وتدعيم التقدم احملرز يف بيل تنفيذها التام وحتقي ــق انضمـ ـ ــام العامل
كله إليها ،ورصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الوفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء بااللتزامات املتعهد هبا يف مؤمترات ا تعرا املعاهدة يف األعوام 1995
و  2000و  2010واإلجراءات املتفق عليهـا يف تلـ املؤمترات ،وإذ يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورهـا بـالغ القلق إزاء مـا هلـذا
الفشل من ت ثري يف املعاهدة ويف التوازن بني ركائزها الثالث،
وإذ تالحظ بقلق تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد التوترات يف العالقــات الــدوليــة واألمهيــة املتزايــدة اليت متنحهــا بعض
الدول لأل لحة النووية يف مذاهبها األمنية ،مبا يف ذل من خالل برامج التحدي ،
وإذ تالحظ الدورة الثانية للجنة التحضريية املعقودة يف جنيف يف الف ة من  23نيسان/أبريل إىل
 4أيار/مايو  2018متهيدا النعقاد مؤمتر األطراف يف معاهدة عــدم انتشــار األ لحــة النوويـ ـ ــة ال تع ـ ـرا
املعاهدة يف عام ،2020
وإذ تؤكيد أمهيــة عمليــة حتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرييــة بنــاءة ونــاجحــة تفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إىل مؤمتر ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعرا املعــاهــدة يف
عام  ،2020وإذ حت مجيع الدول األعض ـ ــاء على تكثيف جهودها يف هذا الص ـ ــدد ،وإذ تؤكد أيض ـ ــا أن
من شـ ـ ـ ـ ن ذل أن يس ـ ـ ــهم يف تعزيز املعاهدة ويف إحراز التقدم حنو تنفيذها التام وحتقيق عامليتها ،ورص ـ ـ ــد
تنفيذ االلتزامات املقطوعة واإلجراءات املتفق عليها خالل مؤمترات ا ـ ـ ــتعرا املعاهدة يف األعوام 1995
و  2000و ،2010
وإذ ترحب بتم ّكن االحتاد الرو ـ ـ والواليات املتحدة األمريكية من إجناز ُتفيض ـ ــات األ ـ ــلحة
النووية املتفق عليها مبوجب املعاهدة اجلديدة لتخفيض األ ــلحة اال ـ ـ اتيجية ،وإذ تعيد يف الوق نفس ــه
ت كيد تش ـ ــجيع مؤمتر ا ـ ــتعرا املعاهدة يف عام  2010الدولتني على مواص ـ ــلة املناقش ـ ــات بش ـ ـ ن تدابري
املتابعة من أجل إجراء ُتفيضات أكرب يف تر انتيهما النوويتني،
وإذ تؤكد أمهية تعددية األطراف فيما يتصل بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزع السالح النووي ،وإذ تقر يف الوق نفسه
ب مهية املبادرات االنفرادية والثنائية واإلقليمية ،وب مهية االمتثال ملا تنص عليه تل املبادرات،
 - 1تكرر تأكيد أن كل مادة يف معاهدة عدم انتش ـ ـ ـ ـ ـ ــار األ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية( )9ملزمة للدول
األطراف يف مجيع األوقات ويف مجيع الظروف وأنه يتعني أن تكون مجيع الدول األطراف مســؤولة بالكامل
عن االمتثال بدقة لاللتزامات الواقعة عليها مبوجب املعاهدة ،وهتيب بكافة الدول األطراف أن متتثل متاما
جلميع املقررات والقرارات املتخــذة وااللتزامــات املتعهــد هبــا يف مؤمترات ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعرا املعــاهــدة يف األعوام
 1995و  2000و 2010؛
 - 2تكرر أيض ي ي ي ي ييا تأكيد القلق البالغ الذي أعرب عنه يف مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم
انتشار األ لحة النووية ال تعرا املعاهدة يف عام  2010إزاء ما ي تب على ا تعمال األ لحة النووية
4/7

18-21279

نحو عالم خال من األسلحة النووية :التعجيل بتنفيذ االلتزامات بنزع السالح النووي

A/RES/73/70

ب ي شكل من األشكال من آثار وخيمة يف احلالة اإلنسانية ،وضرورة امتثال الدول كافة يف مجيع األوقات
ألحكام القانون الدويل السارية ،مبا يف ذل القانون الدويل اإلنساين()3؛
 - 3تعترف باألدلة املعروضـ ـ ـ ــة خالل املؤمترات املعنية باآلثار اإلنسـ ـ ـ ــانية لأل ـ ـ ـ ــلحة النووية،
وهتيب بالدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء أن تويل ،فيما تتخذه من قرارات وإجراءات ذات صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ،االهتمام الواجب
للضرورات اإلنسانية احلتمية اليت توجب نزع السالح النووي وللحاجة امللحة لتحقيق هذا اهلدف؛
 - 4تشي ي ي ييير إىل إعادة الت كيد على أن اخلطوات العملية املتفق عليها يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر
األطراف يف معـاهـدة عـدم انتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار األ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة النوويـة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــتعرا املعـاهـدة يف عـام  2000ال تزال هلا
ص ــالحيتها( ،)11مبا يف ذل إعادة الت كيد بش ــكل حمدد على تعهد الدول احلائزة لأل ــلحة النووية على حنو
ال لبس فيه بتحقيق اإلزالة التامة ل اناهتا النووية مبا يفض إىل ن ـ ـ ـ ــزع السالح النووي ،األمر الذي يقع على
مجيع الدول األطراف التزام بتنفيذه مبوجب املادة الس ـ ـ ـ ـ ــاد ـ ـ ـ ـ ــة من املعاهدة ،وتش ـ ـ ـ ـ ــري إىل التزام الدول احلائزة
لأل ـ ـ ــلحة النووية بالتعجيل بإحراز تقدم ملموس يف اخلطوات اليت من شـ ـ ـ ـ هنا أن تفضـ ـ ـ ـ إىل نزع الس ـ ـ ــالح
النووي ،وهتيب بالدول احلائزة لأل لحة النووية اُتاذ مجيع اخلطوات الضرورية للتعجيل بالوفاء بالتزاماهتا؛
 - 5تهيب بالدول احلائزة لأل لحة النووية أن تف بالتزامها ببذل مزيد من اجلهود لتخفيض
األ ــلحة النووية جبميع أنواعها ،ـواء ما مت نشــره منها وما مل يتم نشــره ،وإزالتها يف هناية املطاف ،بســبل
منها اُتاذ تدابري انفرادية وثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف؛
 - 6تحث مجيع الدول احلائزة لأل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية على ُتفيض درجة اال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعداد التعبوي
ملنظومات األ لحة النووية على حنو ميكن التحقق منه وبطريقة شفافة بغية كفالة إزالة حالة الت هب العالية
جلميع األ لحة النووية؛
 - 7تشجع الدول احلائزة لأل لحة النووية على احلد بشكل ملموس من دور وأمهية األ لحة
النووية يف مجيع مفاهيمها وعقائدها و يا اهتا العسكرية واألمنية ،حلني اإلزالة التامة لتل األ لحة؛
 - 8تشييجع مجيع الدول املنضــوية يف حتالفات إقليمية تضــم دوال حائزة أل ــلحة نووية على
تقليص دور األ لحة النووية يف عقائد األمن اجلماع لتل التحالفات ،حلني متام إزالة تل األ لحة؛
 - 9تشدد على اع اف الدول األطراف يف معاهدة عدم انتشار األ لحة النووية باملصلحة
املشـ ــروعة للدول غري احلائزة لأل ـ ــلحة النووية يف أن تكبح الدول احلائزة هلا تطويرها وحتسـ ــني نوعيتها وأن
تض ــع حدا ال ــتحداث أنواع جديدة متطورة منها ،وهتيب بالدول احلائزة لأل ــلحة النووية اُتاذ خطوات
يف هذا الصدد؛
 - 10تالحظ بقلق البيانات الس ــيا ــاتية الص ــادرة مؤخرا عن الدول احلائزة لأل ــلحة النووية
فيما يتعلق بتحدي براجمها لأل ـ ـ ــلحة النووية ،اليت تقو التزاماهتا بنزع السـ ـ ــالح النووي وتزيد من خطر
ا تخدام األ لحة النووية وإمكانية حدوث باق جديد من أجل التسلح؛
_________________

( )11مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األ لحة النووية ال تعرا املعاهدة يف عام  ،2000الوثيق ـ ـ ــة اخلتامية ،اجمللد األول
() NPT/CONF.2000/28 (Parts I and IIو  NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)/Corr.1و NPT/CONF.2000/28
 ،)(Parts I and II)/Corr.2اجلزء األول ،الفرع املعنون ”املادة السـ ــاد ـ ــة والفقرات الثامنة إىل الثانية عشـ ــرة من الديباجة“،
الفقرة .15
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 - 11تش ي ي ي ي ييجع على اُتاذ مجيع الدول احلائزة لأل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية مزيدا من اخلطوات ،وفقا
لتعهداهتا والتزاماهتا الس ـ ـ ــابقة بش ـ ـ ـ ن نزع الس ـ ـ ــالح النووي ،للتخلص على حنو ال رجعة فيه من مجيع املواد
االنشــطارية اليت تقرر كل دولة من الدول احلائزة لأل ــلحة النووية أهنا مل تعد مطلوبة لألغرا العســكرية،
وهتيــب جبميع الــدول أن تــدعم ،يف إطــار الوكــالــة الــدوليــة للطــاقــة الــذريــة ،تطوير قــدرات حتقق منــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة
فيما يتعلق بن ـ ــزع السالح النووي ووضع ترتيبات ملزمة قانونا للتحقق ،ومن مث ضمان بقاء هذه املواد على
الدوام بعيدا عن الربامج العسكرية على حنو ميكن التحقق منه؛
 - 12تهيب جبميع الدول األطراف يف معاهدة عدم انتشار األ لحة النووية العمل على التنفيذ
التام للقرار املتعلق بالشـ ــرق األو ـ ـ الذي اُتذ يف مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشـ ــار األ ـ ــلحة النووية
ال تعرا املعاهدة ومتديدها يف عام  ،)6(1995الذي يرتب بربا ال ينفصم بتمديد املعاهدة إىل أجل غري
مسمى ،وتعرب عن الشعور خبيبة األمل وبالغ القلق إزاء عدم توصل مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار
األ ـ ــلحة النووية ال ـ ــتعرا املعاهدة يف عام  2015إىل نتيجة ملمو ـ ــة ،مبا يف ذل بش ـ ـ ن عملية إنشـ ــاء
منطقة خالية من األ لحة النوويـ ـ ــة ومجيـ ـ ــع أ لحـ ـ ــة الدمار الشامل األخرى فـ ـ الشرق األو على النحو
الوارد يف القرار املتعلق بالشرق األو املتخذ يف عام  ،1995والذي ال يزال اريا إىل أن يُنفذ بالكامل؛
 - 13تحث مقدم القرار املتخذ يف عام  1995بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق األو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ على تقدمي
مق حاهتم وبذل قصاراهم لكفالة التعجيل بإنشاء منطقة خالية من األ لحة النووية و ائر أ لحة الدمار
الشــامل يف الشــرق األو ـ على حنو ما ينص عليه القرار املتخذ يف عام  1995بش ـ ن الشــرق األو ـ ،
مبا يف ذل من خالل تقدمي الدعم من أجل عقد مؤمتر معين بإنشاء مثل تل املنطقة؛
 - 14تؤكد الدور األ ــا ـ ملعاهدة عدم انتشــار األ ــلحة النووية يف حتقيق ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزع الســالح
النووي ومنع االنتشـ ــار النووي ،وتتطلع إىل الدورة الثالثة للجنة التحضـ ــريية ملؤمتر األطراف يف معاهدة عدم
انتشـ ـ ـ ـ ــار األ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية ال ـ ـ ـ ـ ــتعرا املعاهدة يف عام  ،2020اليت ـ ـ ـ ـ ــتُعقد يف نيويور يف الف ة من
 29نيسان/أبريل إىل  10أيار/مايو 2019؛
 - 15تهيب جبميع الدول األطراف أن تبذل كل جهد ممكن لتحقيق انضـ ـ ــمام العامل كله إىل
معاهدة عدم انتشــار األ ــلحة النووية ،وحت  ،يف هذا الصــدد ،إ ـرائيل وباكســتان واهلند على االنضــمام
إليها بس ـ ـ ـ ــرعة ودون ش ـ ـ ـ ــرو كدول غري حائزة لأل ـ ـ ـ ــلحة النووية ،وعلى إخض ـ ـ ـ ــاع مجيع منش ـ ـ ـ ـ هتا النووية
لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
 - 16تالحظ بتفاؤل احلوار واملناقشـ ـ ــات مع مجهورية كوريا الشـ ـ ــعبية الدميقراطية ،مبا يف ذل
اجتم ــاع ــات القم ــة بني الكوريتني اليت عق ــدت مؤخرا ،واجتم ــاع القم ــة بني الوالي ــات املتح ــدة األمريكيــة
ومجهورية كوريا الش ـ ـ ـ ـ ــعبية الدميقراطية ،وحت هذه األخرية على الوفاء مبا يقع عليها من التزامات ،والتخل
عن مجيع األ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية والربامج النووية احلالية ،والعودة يف وق مبكر إىل معاهدة عدم انتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
األ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية ،والتقيد باتفاق الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمانات الذي أبرمته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية( ،)12هبدف
التوص ـ ــل إىل إخالء ش ـ ــبه اجلزيرة الكورية من الس ـ ــالح النووي بطريقة ـ ــلمية ،وتعيد ت كيد دعمها القوي
للمحادثات السدا ية األطراف؛
النهو

 - 17تحييث مجيع الــدول على العم ــل مع ــا من أجــل تــذلي ــل مــا يع اجلهود الرامي ــة إىل
بقضــية نزع الســالح النووي يف ــياق متعدد األطراف من عقبات يف إطار اآللية الدولية لن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزع

_________________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 1677, No. 28986 )12
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السـ ــالح ،وحت مرة أخرى مؤمتر نزع السـ ــالح على الشـ ــروع فورا يف األعمال الفنية اليت تدفع بربنامج نزع
السالح النووي إىل األمام ،ال يما عن طريق املفاوضات املتعددة األطراف؛
 - 18تحث مجيع الدول األطراف يف معاهدة عدم انتشـ ـ ـ ـ ــار األ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية على أن تنفذ
تنفيذا تاما دون ت خري تعهداهتا والتزاماهتا مبوجب املعاهدة وعلى النحو املتفق عليه يف مؤمترات ا ـ ـ ـ ــتعرا
املعاهدة يف األعوام  1995و  2000و 2010؛
 - 19تحث أيضا مجيع الدول األطراف يف معاهدة عدم انتشار األ لحة النووية على املض
قدما على وجه اال ــتعجال يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب املادة الس ــاد ــة ،من أجل احلفا على املركز اجليد
للمعاهدة وعملية ا تعراضها؛
 - 20تحث الدول احلائزة لأل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية على أن تف بتعهداهتا والتزاماهتا يف جمال نزع
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالح النووي ،نوعية كان أو كمية ،بطريقة ِّ
متكن الدول األطراف من رص ـ ـ ـ ـ ـ ــد التقدم احملرز بانتظام،
بس ـ ــبل منها اعتماد ش ـ ــكل تفص ـ ــيل موحد لإلبالغ ،مبا يعزز الثقة واالطمئنان ليس فق فيما بني الدول
احلائزة لأل ــلحة النووية ،بل أيضــا بني الدول احلائزة لأل ــلحة النووية والدول غري احلائزة لأل ــلحة النووية
ويسهم يف حتقيق نزع السالح؛
 - 21تحث أيض ي ييا الدول احلائزة لأل ـ ـ ــلحة النووية على أن تُضـ ـ ــمن تقاريرها اليت ـ ـ ــتقدمها
خالل دورة عام  2020ال تعرا معاهدة عدم انتشار األ لحة النووية معلومات ملمو ة ومفصلة عن
تنفيذ تعهداهتا والتزاماهتا بش ن نزع السالح النووي؛
 - 22تشييجع الدول األطراف يف معاهدة عدم انتشــار األ ــلحة النووية على حتســني إمكانية
قياس مدى تنفيذ تعهدات نزع الس ــالح النووي والتزاماته ،بس ــبل منها وض ــع أدوات من قبيل جمموعة من
النقا املرجعية أو ما شابه ذل من املعايري ،لك تكفل إجراء وتيسري تقييم موضوع للتقدم احملرز()13؛
 - 23تحث الدول األعضـ ـ ـ ــاء على املض ـ ـ ـ ـ حبسـ ـ ـ ــن نية ودون ت خري يف مفاوضـ ـ ـ ــات متعددة
األطراف بش ـ ـ ـ ن التدابري الفعالة إلجياد عامل خال من األ ـ ـ ــلحة النووية واحلفا عليه ،مبا يتس ـ ـ ــق مع روح
وهدف قرار اجلمعية العامة ( 1د )1-واملادة الساد ة من معاهدة عدم انتشار األ لحة النووية؛
 - 24تهيب بالدول األعضـ ـ ــاء مواصـ ـ ــلة دعم اجلهود املبذولة لتحديد مزيد من التدابري امللزمة
قانونا والفعالة لن ــزع السالح النووي وصياغة مثل هذه التدابري والتفاو بش هنا وتنفيذها ،وترحب يف هذا
الصدد باعتماد معاهدة حظر األ لحة النووية يف  7متوز/يوليه )5(2017؛
 - 25توصي ييي باُتاذ تدابري هتدف إىل زيادة الوع يف ص ـ ــفوف اجملتمع املدين مبا ينطوي عليه أي
تفجري نووي من خماطر وما ي تب عليه من عواقب وخيمة ،وذل بسبل منها التثقيف يف جمال نزع السالح؛
 - 26تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤق لدورهتا الرابعة والسـ ــبعني البند الفرع املعنون
”حنو عامل خال من األ ــلحة النووية التعجيل بتنفيذ االلتزامات بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزع الســالح النووي“ يف إطار البند
املعنون ”نزع السالح العام الكامل“ وأن تستعر تنفيذ هذا القرار يف تل الدورة.

اجللسة العامة 45
 5كانون األول/ديسمرب 2018
_________________
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