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 والسبعون الثانية الدورة

 األوىل اللجنة
 األعمال جدول من )س( 99 البند

   النووي اخلطر ختفيض الكامل: العام السالح نزع
البوليفار تتتتة    - إكتتتتوا ور  إندونيستتتتيا  أنغتتتتوو   تتتتوالن  هتتتتاموا  فنتتتتزو ال    ور تتتتة أفغانستتتت ان   

  قرار مشروع انم  كواب  مور شيوس  ميامنار  نيكاراغوا  اهلند: فييت
  

 النووي اخلطر ختفيض  
 ،العامة اجلمعية إن 

 األخطار، ألفدح احلضارة وبقاء البشرية يعـرض النووية األسلحة استعمال أن اع بارها يف تضع إذ 
 انتهاكـــا يشـــ   ابســـتعما ا هتديـــد أو النوويـــة لألســـلحة اســـتعمال أي أن جد تتتد متتت  تؤكتتتد وإذ 

 املتحدة، األمم مليثاق
 خطـــر مـــن فـــا ح حنـــو علـــ  سيــــ يد جوانبــــ  جبميـــ  النوويـــة األســـلحة انتشـــار أبن من تتتا واق ناعتتتا 
 نووية، حرب نشوب

 غنــــ  ال أمــــران النوويـــة لألســـلحة التامـــة واإلزالـــة النـــووي الســـ ح نــــ   أبن أ ضتتتا من تتتا واق ناعتتتا 
 النوويــة، احلرب خطر عل  للقضاء عنهما

 األســلحة إزالــة تــتم أن إىل تتخــ ، أن النوويــة لألســلحة احلــاة ة الــدول علــ  يتعــن أنـــ  تتتتتر  وإذ 
 تلــــ  اســـتعمال بعــــد  ضـــما   النوويـــة لألســــلحة احلـــاة ة غــــر الـــدول إبعطـــاء ال فيلــــة التـــدابر النوويـــة،
 ابستعما ا، التهديد أو األسلحة
 غــر قـــدر علــ  ينطــوي االســتنفار حــاال  أقصـــ  يف النوويــة األســلحة وضــ  أن أ ضتتا تتتتر  وإذ 
 أن شــهن  مــن الــ ي األمــر عــارض، أو مقصــو  غــر بشــ   النوويــة األســلحة اســتعمال خمــا ر مــن مقبــول
 قا بة، البشرية عل  كارثية عواقب خيلف
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 مـهذون غـر أفعـال عـن  جتـة أو عارضة حوا ث أي لتفا ي تدابر اختاذ ضرورة عل  تشد  وإذ 
 الفنيــة، األعطال من غيـره أو احلواسيب يف خل  بسبب مبـررة غر أو هبا

 حالــة إبلغــاء يتعلــ  فيمــا حمــدو ة خطــوا  اختــ   النوويــة لألســلحة احلـاة ة الــدول أن تتتتدر  وإذ 
 املتداعمـــة الواقعيـــة العمليـــة اخلطـــوا  مـــن م يــــد اختـــاذ الضـــروري مـــن وأن االســـتهدا ، وإلغـــاء االســـتنفار
 النووية، األسلحة إزالة إىل تفضي مفاوضا  إلجراء الدويل املناخ حتسن يف لإلسها 
 احلـــاة ة للـــدول األمنيـــة السياســـا  يف النوويـــة األســـلحة  ور تقلـــي  أن اع بارهتتتا يف تضتتتع وإذ 

 لتخفـــي  أفضـــ  ظروفـــا وســـيهي  الـــدولين واألمـــن الســـ   علـــ  إجيابــــي أثـــر لـــــ  ســـي ون األســـلحة لتلـــ 
 وإزالتهـا، أكرب بقدر النووية األسلحة
 االســـتثناةية العامـــة اجلمعيـــة لـــدورة اخلتاميـــة الوثيقـــة أولتهـــا الـــي العليـــا األولويـــة أتكيتتتد تكتتترر وإذ 
 النووي، الس ح لنـ   الدويل اجملتم  ويوليها (1)العاشرة

 النوويــــــة ابألســــــلحة التهديــــــد مشــــــروعية بشــــــهن الدوليــــــة العــــــدل حم مــــــة فتــــــو  إىل تشيتتتتتتتتر وإذ 
 مفاوضــا  إجــراء إىل نيــة، حبســن ابلســعي، الــدول مجيــ  علــ  التـــ اما مثــــة أبن تفيــد الــي (2)اســتخدامها أو

 هبــــ ه وابلوصــــول وفعالـــــة، صارمـــــة  وليــــة رقابــــة ظــــ  يف جوانبــــ  جبميــــ  النــــووي الســــ ح نـــــ   إىل تفضــــي
 نتيجة، إىل املفاوضا 
 األخطـار إزالة عل  للعم  (3)لأللفية املتحدة األمم إع ن يف الوار ة الدعـوة إىل أ ضا تشري وإذ 

 وخباصـــة الشـــام ، الـــدمار أســـلحة إزالـــة إىل الســـعي علـــ  والتصـــميم الشـــام  الـــدمار أســـلحة متثلهــــا الـــي
 النووية، األخطار عل  القضاء سب  لتحديد  ويل مؤمتر عقد إم انية ذل  يف مبا النووية، األسلحة
 خطـوا  اختاذ عل  السياق، ه ا يف العم ، وإىل النووية امل اهب استعراض إىل تدعو - 1 

 منهــا بوســاة  وعـــارض، مقصــو  غــر بشــ   النوويــة األســلحة اســتعمال خمــا ر مــن للتقليــ  وعاجلــة فوريــة
 النووية؛ ابألسلحة االستهدا  وإلغاء النووي االستنفار حالة إلغاء

ــــة لألســــلحة احلــــاة ة اخلمــــ  الــــدول إىل تطلتتتتتت  - 2  ــــ  أجــــ  مــــن تــــدابر اختــــاذ النووي  تنفي
 أع ه؛ 1 الفقرة

 جبميـ  النوويـة األسـلحة انتشـار ملنـ  ال زمـة التـدابر تتخـ  أن األعضـاء ابلدول تت تيت  - 3 
 النووية؛ األسلحة إزالة هبد  النووي، الس ح نـ   وتشجي  جوانب 

 املـــؤرخ 71/37 قرارهـــا مـــن 5 ابلفقـــرة عمـــ  املقـــد  العـــا  األمـــن بتقريـــر علمتتتتا حتيتتتت  - 4 
 ؛(4)2016 األول/ يسمرب كانون 5

__________ 

 .10/2- إ القرار (1) 

 (2) A/51/218،  املرف. 

 .55/2 لقرارا (3) 

 (4) A/72/321. 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/37
http://undocs.org/ar/A/RES/10/2
http://undocs.org/ar/A/51/218
http://undocs.org/ar/A/RES/55/2
https://undocs.org/ar/A/72/321
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 الــوار ة الســب  التوصــيا  تنفيــ  أجــ  مــن اجلهــو  ي ثـــف أن العــا  األمــن إىل تطلتتتت  - 5 
 مــن كبــر حــد إىل يقلـــ  أن شــهن  مــن ممــا ات  حنــو علــ  الســ ح نـــ   ملســاة  االستشــاري اجمللــ  تقريــر يف

 أيضـــا يواصـــ  وأن تنفيـــ ها، يف تســـاهم أن مي ـــن الـــي املبـــا را  يؤيـــــد وأن (5)نوويـــة حـــرب انـــدال  خطـــر
 عل  النووية، األخطار عل  القضاء سب  لتحديد  ويل مؤمتر عقـد يف النظر عل  األعضاء الدول تشجي 
  ورهتـا يف العامـة اجلمعيـة إىل ذلـ  عـن تقريـرا يقـد  وأن ،(3)لأللفيـة املتحدة األمم إع ن يف املقتـرح النحو
 والسبعن؛ الثالثة

 املعنون الفرعي البند والسبعن الثالثة لدورهتا املؤقت األعمال جدول يف تدرج أن تقتترر - 6 
 .“ال ام  العا  الس ح ن  ” املعنون البند إ ار يف “النووي اخلطر ختفي ”
 

__________ 

 (5) A/56/400، 3 الفقرة. 

http://undocs.org/ar/A/56/400

