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 - 63/74مس ال الالارام العم املوال ال ال كة واروار ا س ال الالتوال ال الرايف من أج حةاد ا
النووية

ال من األس ال الاللحة

حن اجلمعية العامة،
حذ تؤكد من جديد أن حتقيق عامل خال من األسلحة النووية ميثل هدفا مشرتكا للمجتمع الدويل،
وحذ تؤكد من جديد أيضال الالا أن معاهدة عدم انتش ـ ــال األس ـ ــلحة النووية( )1متثل الركيزة األس ـ ــاس ـ ــية
لتحقيق اهلدف املشـ ـ ـ ــرتك ،ون تعكد أن نزل اليـ ـ ـ ــنت النووس ،وعدم اطنتشـ ـ ـ ــال واسـ ـ ـ ــت دام ال ا ة النووية
يف األغراض اليلمية أمول يعزز بعضها بعضا وتتبوأ مكانة أساسية لصون وتعزيز نظام املعاهدة ،ون تعكد
من جديد عزمها على مواصلة تعزيز عاملية املعاهدة،
وحذ تو الالدد على أمهية اطختتام الناجح ملعمتر األطراف يف معاهدة عدم انتش ــال األس ــلحة النووية
طس ــتعراض املعاهدة املزمع عقده يف عام  ،2020مبناس ــبة ال كرس الي ــنوية اءمي ــا لبدء ن ا املعاهدة،
ومرول مخية وسبعا عاما على است دام األسلحة النووية يف هريوشيما وانغازاكي ،ون تعكد أن األسلحة
النووية مل تيت دم من لك احلا ،ون تشدد على ضرولة وفاء مجيع الدول ابلتزاماهتا بشأن نزل الينت
النووس وعدم اطنتشال مبوجب املعاهدة،
_________________
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وحذ تؤكد من جديد أمهية تن ي اء وات املت ق عليها الوالدة يف الواثئق اءتامية ملعمتر األطراف
يف معاهدة عدم انتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية طسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض املعاهدة ومتديدها يف عام  )2(1995ومعمترس
األطراف يف معاهدة عدم انتشال األسلحة النووية طستعراض املعاهدة يف عامي  )3(2000و ،)4(2010
وحذ تضال ال ال الالر يف ا تبار ا أن مثة هُنهجا خمتل ة حنو حتقيق عامل خال من األس ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية وأن بناء
الثقة فيما با مجيع الدول أمر ضرولس لتحقيق ه ه الغاية،
وحذ توال ال ال ال ال الالدد على أمهيــة يــام مجيع الــدول ابزــا املزيــد من اء وات العمليــة والتــدابري ال عــالــة
من أجل اإلزالة الكاملة لألس ـ ــلحة النووية ،ب ريقة تعزز اطس ـ ــتقرال والي ـ ــنم واألمن على الص ـ ــعيد الدويل،
وابطستناد نىل مبدأ األمن غري املنقوص واملعزز للجميع،
وحذ تو ال ال ال الالجر على ننشـ ـ ـ ـ ـ ــاء املزيد من املناطق اءالية من األسـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية ،حيثما يكون لك
حبري ــة فيم ــا ب ــا دول املن ق ــة املعني ــة ،و لك وفقا للمبادة التوجيهية
مناسبا ،بناء على ترتيبات يهت ق عليها ّ
()5
الصادلة يف عام  1999عن هيئة نزل الـينت ،
وحذ تؤكد أمهية الشـ ـ ـ ــرول ال ولس يف نجراء م اوضـ ـ ـ ــات بشـ ـ ـ ــأن وضـ ـ ـ ــع معاهدة حلظر ننتا املواد
اطنشـ ـ ـ ـ ـ ـ الية بغرض اس ـ ـ ـ ـ ــت دامها يف األس ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية أو األجهزة املت جرة النووية األخرس يف معمتر نزل
الي ـ ـ ـ ــنت والتعجيل ابختتامها ،ون تعيد بدء م اوض ـ ـ ـ ــات من ه ا القبيل وفقا للو يقة  CD/1299وللوطية
الوالدة فيها،
وحذ تؤكد أيض ال ال ال ال الالا أمهية تو يع معاهدة احلظر الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل للتجال النووية( )6والتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديق عليها
دون أتخري من جانب مجيع الدول ،وط سيما الدول الثماين املتبقية امل كولة يف املرفق  2للمعاهدة،
ال هم،

وحذ تس الالل أبمهية احلد من خ ر اس ـ ــت دام األس ـ ــلحة النووية نما بي ـ ــبب س ـ ــوء التقدير أو س ـ ــوء

وحذ توالالر نىل الدول ال س ط غىن عنه للتحقق ال عال واملو وق من نزل اليــنت النووس يف ك الة
اطمتثال ،أ ناء العمل على حتقيق نزالة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية ك اإلافظة على تلك اإلزالة ،ون ترحب ابلعمل
املوضــوعي ل ريق اءءاء احلكوميا يف النظر يف دول التحقق يف النهوض بنزل اليــنت النووس ،على النحو
الوالد يف تقريره(،)7
_________________

( )2معمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشـ ـ ــال األسـ ـ ــلحة النووية طسـ ـ ــتعراض املعاهدة ومتديدها يف عام  ،1995الو يقة اءتامية،
اجلـزء األول () NPT/CONF.1995/32 (Part Iو .)NPT/CONF.1995/32 (Part I)/Corr.1
( )3معمتر األطراف يف معــاهــدة عــدم انتشـ ـ ـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـ ــلحــة النوويــة طسـ ـ ـ ـ ــتعراض املعــاهــدة يف عــام  ،2000الو يقــة اءتــاميــة،

اجمللدات األول نىل الثالث () NPT/CONF.2000/28 (Parts I and IIو
و  NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)/Corr.2و ) NPT/CONF.2000/28 (Part IIIو ).)NPT/CONF.2000/28 (Part IV
( )4معمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشـ ـ ــال األسـ ـ ــلحة النووية طسـ ـ ــتعراض املعاهدة يف عام  ،2010الو يقة اءتامية ،اجمللدات
األول نىل الثــالــث () NPT/CONF.2010/50 (Vol. Iو ) NPT/CONF.2010/50 (Vol. IIو NPT/CONF.2010/50 (Vol.
).)III
( )5الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدولة الرابعة واءميون ،امللحق ل م  )A/54/42( 42املرفق األول ،ال رل جيم.
( )6انظر القرال  50/245و .A/50/1027
( )7انظر .A/74/90
NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)/Corr.1
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وحذ تسالالل بقيمة العمل التعاوين عء اآللية القائمة املتعددة األطراف لنزل اليــنت من أجل دعم
العمل حنو حتقيق أهداف نزل الينت،
وحذ تكحظ أمهية النظر يف التأ ريات املمكنة للت ولات امليتجدة يف ميدان العلم والتكنولوجيا يف
حتديد األسلحة ،ونزل الينت ،وعدم اطنتشال واألمن الدويل،
وحذ تؤكد أن النزل ال علي للينت النووس وتعزيز األمن الدويل أمران يعزز كل منهما اآلخر،
وحذ تؤكد من جديد أن مواصــلة تعزيز النظام الدويل لعدم اطنتشــال النووس تتيــم أبمهية أســاســية
للينم واألمن الدوليا،
وحذ ترحب ابجلهود الدبلوماس ـ ـ ـ ــية الا ب ل يف اآلونة األخرية لتحقيق ت كيك مجيع األس ـ ـ ـ ــلحة
النووية والق ائف التييالية أاي كان مداها يف مجهولية كولاي الشعبية الدميقراطية بشكل كامل و ابل للتحقق
منه وط لجعة فيه ،مبا يف لك عن طريق اطجتماعات با لئيس الوطايت املتحدة األمريكية ولئيس حز
العمال جلمهولية كولاي الشعبية الدميقراطية،
وحذ تكحظ أن اجلهود املب ولة لكي يشمل التثقيف يف جمال نزل الينت وعدم اطنتشال خمتلف
األجيال وشىت املناطق يف العامل وكن اجلنيا تعكد اجلهود املب ولة وتولد الزخم النزم حنو حتقيق عامل خال
من األسلحة النووية،
وحذ تدرك اآلاثل اإلنيانية الوخيمة الا د ترتتب على است دام األسلحة النووية،
وحذ ترحب ابلزايلات الا تقوم هبا القيادات والشبا وفئات أخرس نىل هريوشيما وانغازاكي،
وحذ تؤكد من جديد أن اجملتمع الدويل حباجة نىل ازا نجراءات فولية يشـ ـ ـ ــالك فيها اجلميع ونىل
نجراء حوالات اس ــتشـ ـرافية من أجل مواص ــلة تيي ــري تن ي تدابري ملموس ــة لنزل الي ــنت النووس من خنل
بناء الثقة،
 - 1تؤكد من جديد أن مجيع الدول األطراف يف معاهدة عدم انتش ـ ــال األس ـ ــلحة النووية
ملتزمة ابهلدف النهائي املتمثل يف نزالة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية ،مبا يف لك من خنل ز يف التوتر الدويل،
وك لك تعزيز الثقة با الدول والنظام الدويل لعدم اطنتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال النووس ،وابلتن ي الكامل وامل رد للمعاهدة
جبميع جوانبها ،مبا يف لك املادة اليادسة من املعاهدة ،حنو حتقيق عامل خال من األسلحة النووية؛
()1

 - 2هتيب جبميع الدول األطراف يف معاهدة عدم انتش ـ ــال األس ـ ــلحة النووية أن حتدد تدابري
ملموسة لوضع اطلتزامات يف املمالسة العملية يف سياق التحضري ملعمتر استعراض املعاهدة يف عام 2020؛
-3

توجر اجل هات التالية ،من خنل العمل ،يف مجلة أمول ،يف ميالات عمل مشرتكة:

مجيع الدول ،وط سيما الدول احلائزة ألسلحة نووية ،على أن تت فولا تدابري ملموسة
(أ)
لتعزيز الش ـ ـ افية والثقة املتبادلة ،بيـ ــبل من مجلتها تقد التقالير املتكرلة وامل صـ ــلة عن تن ي معاهدة عدم
انتشال األسلحة النووية وعن ال رص املتاحة من أجل منا شة ه ه التقالير؛
( ) مجيع الدول احلائزة ألس ـ ـ ـ ــلحة نووية على أن تت
ت جري نووس نما بيبب سوء التقدير أو سوء ال هم؛
19-21862
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( ) مجيع الدول على أن تب ل فولا كل جهد ممكن ،مبا يف لك نعنن الو ف اطختيالس
إلنتا املواد اطنش ـ الية بغرض اســت دامها يف صــنع األســلحة النووية أو األجهزة املت جرة النووية األخرس
ومواصـ ــلة لك الو ف ،نضـ ــافة نىل تعميق املنا شـ ــات املوضـ ــوعية يف معمتر نزل اليـ ــنت ،لبدء م اوض ــات
بشـ ـ ــأن معاهدة حتظر ننتا املواد اطنش ـ ـ ـ الية بغرض اسـ ـ ــت دامها يف صـ ـ ــنع األسـ ـ ــلحة النووية أو األجهزة
املت جرة النووية األخرس؛
(د) مجيع الدول ،مبا فيها الدول الثماين املتبقية املدلجة يف املرفق  2ملعاهدة احلظر الشـ ـ ــامل
للتجال النووية( ، )6على أن تب ل فولا كل جهد ممكن ،مبا يف لك اإلبقاء على مجيع القرالات القائمة
ابلو ف اطختيـ ــالس للت جريات التجريبيـ ــة لألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـ ــة النوويـ ــة أو أس ت جريات نوويـ ــة أخرس واإلعنن
عن نلادهتا اليــياســية للقيام ب لك ،وك لك من خنل مواصــلة تقد الدعم ملنظمة معاهدة احلظر الشــامل
للتجال النووية ،لتو يع معاهدة حظر التجال النووية والتصديق عليها؛
(ه) مجيع الدول على مواص ــلة تقد مي ــامهات عملية يف التحقق من نزل الي ــنت النووس،
مبا يف لك من خنل العمليات امللموسة ،يف األمم املتحدة ومعمتر نزل الينت ،ويف نطال الشراكة الدولية
للتحقق من نزل الينت النووس؛
(و) مجيع الدول على تيي ـ ـ ــري اجلهود املب ولة بش ـ ـ ــأن التثقيف يف جمال نزل الي ـ ـ ـنت النووس
وعدم اطنتشـ ــال ،مبا فيها اجلهود الا ميكن أن يشـ ــالك فيها جيل الشـ ــبا مشـ ــالكة نش ـ ـ ة ،وك لك على
التوعية حبقائق اسـ ــت دام األسـ ــلحة النووية ،بوسـ ــائل من مجلتها الزايلات الا تقوم هبا القيادات والشـ ــبا
وفئات أخرس نىل اجملتمعات اإللية واألش اص وت اعلها مع تلك اجملتمعات وأولئك األش اص ،مبن فيهم
اهليباكوشا (ال ين أهضريوا من است دام األسلحة النووية) ال ين ينقلون جتالهبم نىل أجيال امليتقبل؛
 - 4تو ال الالجر أيض ال الالا ،هبدف تييـ ـ ــري احلوالات اطسـ ـ ــتش ـ ـ ـرافية من أجل املضـ ـ ــي دما يف نزل
الينت النووس ،اجلهات التالية:
الدول احلائزة ألس ـ ـ ـ ـ ــلحة نووية على أن حتدد بوض ـ ـ ـ ـ ــوت س ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــاهتا وعقائدها النووية
(أ)
يف اإلافل الدولية ،مبا يف لك معمتر اسـ ــتعراض معاهدة عدم انتشـ ــال األسـ ــلحة النووية وجلانه التحض ـ ـريية،
ومعمتر نزل الينت واللجنة األوىل للجمعية العامة ،ومجيع الدول على نجراء منا شات حتاولية ،استنادا نىل
تلك اليياسات والعقائد النووية؛
( ) مجيع الدول على نجراء حوال بش ـ ـ ــأن التأ ريات املمكنة للت ولات املي ـ ـ ــتجدة يف ميدان
العلم والتكنولوجيا بشأن حتديد األسلحة ونزل الينت وعدم اطنتشال؛
( )

مجيع الدول على نجراء حوال صريح بشأن العن ة با نزل الينت واألمن؛

 - 5تؤكد من جديد اطلتزام بتعزيز النظام الدويل لعدم اطنتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال النووس وحتقيق ت كيك
مجيع األس ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية والق ائف التي ـ ـ ـ ـ ـ ــيالية أاي كان مداها وبرامج الق ائف التي ـ ـ ـ ـ ـ ــيالية والءامج النووية
وات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة يف مجهولية كولاي الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبية الدميقراطية بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل كامل و ابل للتحقق منه وط لجعة فيه،
وفقا لقرالات جملس األمن وات الصـ ـ ــلة ،وميـ ـ ــعولية مجيع الدول عن التن ي الكامل جلميع رالات جملس
األمن وات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ،وتدعو مجهولية كولاي الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبية الدميقراطية نىل التعجيل ابلعودة نىل اطمتثال التام
ألحكام معاهدة عدم انتشال األسلحة النووية ،مبا يف لك ضماانت الوكالة الدولية لل ا ة ال لية؛
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مسارام العم املو كة واروار ا ستورايف من أج حةاد ا

ال من األسلحة النووية

A/RES/74/63

 - 6تقرر أن تدل يف جدول األعمال املع لدولهتا اءاميـ ــة واليـ ــبعا بندا فرعيا بعنوان
”مي ــالات العمل املش ــرتكة واحلوال اطس ــتشـ ـرايف من أجل نماد عامل خال من األس ــلحة النووية“ ،يف نطال
البند املعنون ”نزل الينت العام والكامل“.
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