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 والسبعون لثةالدورة الثا
 اللجنة األولى

 من جدول األعمال )ب( 102البند 
استتتتتتتتتتتذعواي و نخيتتتتتو و ي تتتتتة ا ذذتتتتتا   ورة 
  الجمعية العامة االسذثنائية الثانية عشوة:
 ا خاقية حظو اسذعمال األسلحة النووية

   
 ٬الهند ٬نيبال ٬ميانمار ٬كوبا  ٬فييت نا  ٬ستتامواجمهورية الو الديم واطية الشتتعبية٬  ٬بو ان ٬أنغوال  

 مشووع قوار: هندوراس
  

 ا خاقية حظو اسذعمال األسلحة النووية  
 ،إن الجمعية العامة 
 بأن استعمال األسلحة النووية يشكل أفدح األخطار اليت هتدد بقاء البشرية، منها اقذناعا 
بشــــــــــأن  1996متوز/يوليه  8فتوى حمكمة العدل الدولية الصــــــــــادرة    وإذ  ضتتتتتتتتب فه اعذبارها 

 ،(1)مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها
بأن عقد اتفاق متعدد األطراف عاملي ملزم حيظر اســـــــــــــــتعمال األســـــــــــــــلحة النووية  واقذناعا منها 

ي و  هتيئة املناخ إلجراء مفاوضات التهديد باستعماهلا من شأنه أن يسهم   القضاء على اخلطر النوو  أو
 تؤدي   هناية املطاف إىل إزالة األسلحة النووية، وبالتايل تعزيز السالم واألمن الدوليني،

أن االحتاد الروســي والواليات املتحدة األمريكية اا ا بعا اخلطوات   اهاخت افيا  وإذ  درك 
  جمايل حتديد  -جبميع األشــــــكال املناســــــبة  - أســــــلحتهما النووية وأن من شــــــأن اااي خطوات إضــــــافية

األســـــــــلحة النووية ونزل الســـــــــالح النووي أن يســـــــــهم   حتســـــــــني املناخ الدويل وحتقي   دف اإلزالة التامة 
 لألسلحة النووية،
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تنص  (2)من الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية العاشرة 58إىل أن الفقرة  وإذ  شيو 
أن تشــــــــارد ليع الدول بنشــــــــاة   اجلهود الرامية إىل هتيئة لروف   العال ات الدولية بني  على ضــــــــرورة

الدول ميكن   للها االتفاق على مدونة للســـــلود الســـــلمي للدول   الشـــــؤون الدولية ويكون من شـــــأهنا 
 احليلولة دون استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا،

ي اســــــــــتعمال لألســــــــــلحة النووية يشــــــــــكل انتها ا مليثاق األمم املتحدة أن أ وإذ  ؤكد من جديد 
 1961تشـرين الثا//نوفم   24( املؤرخ 16-)د 1653وجرمية ضـد اإلنسـانية، بسـبما أعلن    راراهتا 

 انون األول/ديسم    11زاي املؤرخ  34/83و  1978 انون األول/ديسم    14باء املؤرخ  33/71و 
 ــانون   9طــاء املؤرخ  36/92و  1980 ــانون األول/ديســـــــــــــــم    12دال املؤرخ  35/152و  1979

 ،1981األول/ديسم  
بأن فرض بظر ملزم  انونا على اســـــــتخدام األســـــــلحة النووية ال يتعارض مع اجلهود  وإذ  ستتتتتل  

 الدولية الرامية إىل إخالء العامل من األسلحة النووية وإبقائه خاليا منها، بل يسهم فيها،
ســيكون خطوة مهمة    أن عقد اتفا ية دولية بشــأن بظر اســتعمال األســلحة النووية وإذ  ؤكد 

 برنامج مقسم إىل مرابل يهدف إىل اإلزالة التامة لألسلحة النووية   إطار زمين حمدد،
ـــدورة اليت عقـــد ـــا    وإذ  الحظ مب األستتتتتتتتتتت   أن مؤمتر نزل الســـــــــــــــالح مل يتمكن خالل ال

 72/59من إجراء مفاوضــــــات بشــــــأن   ا املوضــــــول، بســــــبما دعا إليه  رار اجلمعية العامة  2017 عام
 ،2017 انون األول/ديسم    4املؤرخ 

إىل مؤمتر نزل الســـالح أن يبدأ   إجراء مفاوضـــات من أجل التو ـــل إىل   كور طلبها - 1 
 اتفاق بشأن اتفا ية دولية حتظر استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا حتت أي لروف؛

إىل مؤمتر نزل الســـــــــــــــالح أن يقــــــدم إىل اجلمعيــــــة العــــــامــــــة تقريرا  عن نتــــــائج   طلتتتت  - 2 
 املفاوضات. تلك
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