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(])A/73/513

 - 83/73خطر االنتشار النووي في الشرق األوسط
إن الجمعية العامة،

إذ تض ع ع ع ع ععه في ا تبار ا القرارات اليت اختذهتا يف هذا الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ،و رها القرار  67/72املؤرخ
األول/ريسمرب ،2017
 4كانون ّ
وإذ تحيط لما بالقرارات اليت اختذها يف هذا الصـ ــدر املؤعر اللاك للوكالة الدولطة للااذة الذرية،
و رها القرار  ،GC(62)/RES/12املتخذ يف  20أيلول/سبتمرب ،2018
وإذ تدرك أن انتش ـ ــار األس ـ ــلحة النووية يف مناقة الش ـ ــر األوس ـ ــر من ـ ـ ن أن يش ـ ـ
جسطما على السالك واألمن الدولطني،

ارا

وإذ تضععه في ا تبار ا الض ــرورة امللحة ا ض ــاا رطف املراوو النووية يف مناقة الش ــر األوس ــر
للضمانات الشاملة اليت وضلتها الوكالة،
وإذ تشع ععير إىل املقرر املتللو مببارئ وأهداف عدك االنتش ـ ــار النووع ونسا الس ـ ــالل النووع الذع
اختذه يف  11أيار/مايو  )1(1995مؤعر األطراف يف ملاهدة عدك انتشـ ـ ــار األسـ ـ ــلحة النووية السـ ـ ــتلرا
امللاهدة وعديدها يف عاك  1995وحث وط املؤعر على االنضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماك اللامل إىل ملاهدة عدك انتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
األس ـ ـ ــلحة النووية( )2ك ولوية ملحة وأهاب جبمطف الدول اليت مل تص ـ ـ ــبر بلد أطراوا يف امللاهدة أن تنض ـ ـ ــم
إلطها يف أذرب وذت مم ن ،وال سطما الدول اليت تقوك بتشغط مراوو نووية غري اضلة للضمانات،
_________________

( )1انظر مؤعر األطراف يف ملاهدة عدك انتشار األسلحة النووية الستلرا امللاهدة وعديدها يف عاك  ،1995الوثطقة اخلتامطة،
اجلسء األول () )NPT/CONF.1995/32 (Part Iو ) ،)NPT/CONF.1995/32 (Part I)/Corr.2املروو.
()2
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وإذ تسععلم مه االرتيا ب ن مؤعر األطراف يف ملاهدة عدك انتشــار األســلحة النووية الســتلرا
امللاهدة يف عاك  )3(2000تلهد يف وثطقت اخلتامطة ببذل جهور حازمة من أج حتقطو هدف االنض ـ ـ ـ ــماك
اللامل إىل امللاهدة وأهاب بالدول اليت مل تص ـ ـ ـ ـ ــبر بلد أطراوا يف امللاهدة أن تنض ـ ـ ـ ـ ــم إلطها ،وتقب بذل
تلهدا رولطا ملسما ذانونا ب ال حتوز أسـ ــلحة نووية أو أجهسة متنجرة نووية وب ن تقب تابطو الضـ ــمانات اليت
وضــلتها الوكالة على رطف أنشــاتها النووية وأكد ضــرورة االنضــماك اللامل إىل امللاهدة وضــرورة تقطد رطف
األطراف بدذة بالتساماهتا مبوجب امللاهدة،
وإذ تشير إىل القرار املتللو بالشر األوسر الذع اختذه يف  11أيار/مايو  )1(1995مؤعر األطراف
يف امللاهدة السـ ـ ـ ـ ـ ــتلرا امللاهدة وعديدها يف عاك  1995والحظ وط املؤعر مف القلو أن ال تسال هناك مراوو
نووية يف الشر األوسر غري اضلة للضمانات وأعار ت كطد أمهطة أن يتحقو يف وذت مب ر االنضماك اللامل
إىل امللاهدة وأهاب جبمطف رول الش ــر األوس ــر اليت مل تنض ــم بلد إىل امللاهدة أن تنل قل يف أذرب وذت
مم ن ،رون استثناء ،وأن ختضف رطف مراوقها النووية للضمانات الشاملة اليت وضلتها الوكالة،
وإذ تس ع ععلم ب ّن مؤعر األطراف يف ملاهدة عدك انتشـ ـ ــار األسـ ـ ــلحة النووية السـ ـ ــتلرا امللاهدة
يف عــاك  )4(2010ذــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر يف وثطقتـ اخلتــامطــة على أمهطــة االضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالا بلملطــة تؤرع إىل تننطــذ ذرار
عاك  1995املتللو بالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر على عو تاك وذرر ،يف رلة أمور ،أن يدعو األمني اللاك لألمم
املتحدة واملش ــيفكني يف تقدا ذرار عاك  ،1995بالتش ــاور مف رول املناقة ،إىل عقد مؤعر يف عاك 2012
حتض ــره رطف رول الش ــر األوس ــر بش ـ ن إنش ــاء مناقة الطة من األس ــلحة النووية ورطف أس ــلحة الدمار
الش ــام األ را يف الش ــر األوس ــر ،على أس ــاإ ترتطبات تتو ـ ـ إلطها رول املناقة حبرية وبدعم كام
ومشاركة تامة من الدول احلائسة لألسلحة النووية،
وإذ تعرب ن األس ع ع ع ع والقلق للدك انلقار املؤعر يف عاك  2012حسـ ـ ـ ـ ــبما هو مقرر ،وللدك
إحراز تقدك يُذكر ـ ـ ـ ــوب تننطذ القرار املتللو بالش ـ ـ ـ ــر األوس ـ ـ ـ ــر الذع اختذه مؤعر األطراف يف امللاهدة
الستلرا امللاهدة وعديدها يف عاك ،1995
وإذ تالحظ ،يف هذا السـ ـ ــطا  ،القرارات قات الصـ ـ ــلة الصـ ـ ــاررة عن جاملة الدول اللربطة دف
إنشاء مناقة الطة من األسلحة النووية ورطف أسلحة الدمار الشام األ را يف الشر األوسر،
وإذ تحيط لما مه التقدير بتقرير األمني اللاك(،)5

وإذ تش ععير إىل أن إس ـ ـرائط ال تسال الدولة الوحطدة يف الشـ ــر األوسـ ــر اليت مل تصـ ــبر بلد طروا
يف امللاهدة،
وإذ يسععاور ا القلق إزاء ما يش ـ ل انتشــار األســلحة النووية من أ اار على أمن مناقة الشــر
األوسر واستقرارها،
وإذ تؤكد أمهطة اختاق تدابري لبناء الثقة ،وخبا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مناقة الطة من األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية
يف الشر األوسر ،تلسيساً للسالك واألمن يف املناقة وتوططداً لنظاك منف االنتشار اللامل ،
_________________

( )3مؤعر األطراف يف ملاهدة عدك انتشـ ــار األسـ ــلحة النووية السـ ــتلرا امللاهدة يف عاك  ،2000الوثطقة اخلتامطة ،اجمللدات األول إىل
الثالث ( )NPT/CONF.2000/28 (Parts I and IIو ) NPT/CONF.2000/28 (Part IIIو ).)NPT/CONF.2000/28 (Part IV
( )4مؤعر األطراف يف ملاهدة عدك انتشار األسلحة النووية الستلرا امللاهدة يف عاك  ،2010الوثطقة اخلتامطة ،اجمللدات األول
إىل الثالث (( )NPT/CONF.2010/50 (Vol. Iو ( NPT/CONF.2010/50 )Vol. IIو (.)NPT/CONF.2010/50 )Vol. III
(.A/73/182 (Part II) )5
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وإذ تش ععدد على ضـ ــرورة أن تنظر رطف األطراف امللنطة مبا ـ ــرة جديا يف اختاق اخلاوات اللملطة
اللاجلة الالزمة لتننطذ االذيفال الداع إىل إنش ـ ــاء مناقة الطة من األس ـ ــلحة النووية يف الش ـ ــر األوس ـ ــر
ووقــا لقرارات اجلملطــة اللــامــة قات الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة ،وإق تــدعو البلــدان امللنطــة ،كوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلــة لتحقطو هــذا ا ــدف،
إىل االنض ــماك إىل امللاهدة واملواوقة على إ ض ــاا رطف أنش ــاتها النووية للض ــمانات اليت وض ــلتها الوكالة،
ريثما يتم إنشاء هذه املناقة،
وإذ تالحظ أن  184رولة وذلت ملاهدة احلظر الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام للتجارب النووية( ،)6مبا وطها عدر
من رول املناقة،
 - 1تذكر باالس ـ ـ ـ ـ ــتنتاجات املتللقة بالش ـ ـ ـ ـ ــر األوس ـ ـ ـ ـ ــر اليت تو ـ ـ ـ ـ ـ ـ إلطها مؤعر األطراف
يف ملاهدة عدك انتش ـ ـ ـ ـ ـ ــار األس ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتلرا امللاهدة يف عاك  ،)7(2010وتدعو إىل تننطذ
االلتسامات الواررة وطها تننطذا تاما وسريلا؛
 - 2تؤكد أن القرار الذع اختذه مؤعر األطراف يف امللاهدة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتلرا امللاهدة وعديدها
يف عاك  )1(1995بش ن الشر األوسر يش عنصرا جوهريا من عنا ر الوثطقة اخلتامطة ملؤعر عاك 1995
واألساإ الذع مدرت امللاهدة بناء علط إىل أج غري مسمى رون تصويت يف عاك 1995؛
 - 3تكرر التأكيد على أن القرار املتللو بالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الذع اختذه مؤعر األطراف
يف امللاهدة الستلرا امللاهدة وعديدها يف عاك  1995سطبقى ساريا إىل أن تتحقو أهداو وغايات ؛
-4

تد و إىل اختاق اوات وورية من أج تننطذ قل القرار تننطذا كامال؛

 - 5تعيد تأكيد أمهطة انض ـ ـ ـ ـ ــماك إسـ ـ ـ ـ ـ ـرائط إىل ملاهدة عدك انتش ـ ـ ـ ـ ــار األس ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية
وإ ضاا رطف مراوقها النووية للضمانات الشاملة اليت وضلتها الوكالة الدولطة للااذة الذرية ،حتقطقا دف
انضماك رطف الدول يف الشر األوسر إىل امللاهدة؛
()2

 - 6تهيب بتل الدولة أن تنضم إىل امللاهدة رون مسيد من اابااء وأال تستحدث أسلحة
نووية أو تنتجها أو جتر ا أو تقتنطها ب ع طريقة أ را وأن تتخلى عن حطازة األسـ ــلحة النووية وأن ختضـ ــف
للضــمانات الشــاملة اليت وضــلتها الوكالة رطف مراوقها النووية غري اخلاضــلة للضــمانات باعتبار قل تدبريا
مهما من تدابري بناء الثقة بني رطف رول املناقة و اوة عو تلسيس السالك واألمن؛
 - 7تطلب إىل األمني اللاك أن يقدك إىل اجلملطة اللامة يف رورهتا الرابلة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبلني تقريرا
عن تننطذ هذا القرار؛
 - 8تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤذت لدورهتا الرابلة والس ـ ـ ـ ـ ـ ــبلني البنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد امللنون
” ار االنتشار النووع يف الشر األوسر“.

اجللسة اللامة 45
 5كانون األول/ريسمرب 2018

_________________

( )6انظر القرار  245/50و .A/50/1027
( )7مؤعر األطراف يف ملاهدة عدك انتش ــار األس ــلحة النووية الس ــتلرا امللاهدة يف عاك  ،2010الوثطقة اخلتامطة ،اجمللد األول
() ،)NPT/CONF.2010/50 (Vol. Iاجلسء األول ،االستنتاجات والتو طات املتللقة بإجراءات املتابلة ،النرا الرابف.
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