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 الدورة الخامسة والسبعون 
 اللجنة األولى

 )ط( من جدول األعمال 103البند 
نزع السالح العام الكامل: متابعة فتوى محكمة 
ية بشأأأأأأأأأأ ن مشأأأأأأأأأ و ية الت د د  لدول عدل ا ال

 باألسلحة النووية أو استخدام ا
   

 اإلسأأأأأأأأأالميأأةر، ل ون، دار السأأأأأأأأأالم، لن الدجز، ل، و،  أأا لنأأد، الجزا  ، –إكوادور، إ  ان )جم وريأأة   
الب اما، جم ورية الو الدجمق اطية الشأأعبية، سأأ ك النكا، سأأن افورة، سأأ، ال،ون، اأأ،ل،،  وا يماال،  جزر

البوليفاريةر، ف،،ت نام، كوبا، كوستاريكا، ل،بيا، مال،زيا، مص ، المكسيك،  –الفلب،ن، فنزويال )جم ورية 
 مالوك، ميانمار، نيكارا وا: مش وع ق ار

 
 دولية بش ن مش و ية الت د د باألسلحة النووية أو استخدام امتابعة فتوى محكمة العدل ال  

 
 ،إن الجمعية العامة 

المؤرخ ميم  51/45و  1994كانون األول/ديســمبر  15كاف المؤرخ  49/75إلى قراراتها  إذ  شأأ،  
ثاء  53/77و  1997كانون األول/ديســــــــمبر  9ســــــــخن المؤرخ  52/38و  1996كانون األول/ديســــــــمبر  10

خاء  55/33و  1999كانون األول/ديسمبر  1فاء المؤرخ  54/54و  1998كانون األول/ديسمبر  4المؤرخ 
 57/85و  2001تشــر ن النانن/نوفمبر  29قاف المؤرخ  56/24و  2000تشــر ن النانن/نوفمبر  20المؤرخ 
المــؤرخ  59/83و  2003كانون األول/ديسمبر  8المؤرخ  58/46و  2002تشر ن النانن/نوفمبر  22المؤرخ 

كانون  6المؤرخ  61/83و  2005كانون األول/ديسمبر  8المؤرخ  60/76و  2004كانون األول/ديسمبر  3
كــانون  2المؤرخ  63/49و  2007كــانون األول/ديســـــــــــــمبر  5المؤرخ  62/39و  2006ول/ديســـــــــــــمبر األ

كــانون  8المؤرخ  65/76و  2009كــانون األول/ديســـــــــــــمبر  2لمؤرخ ا 64/55و  2008األول/ديســـــــــــــمبر 
كــانون  3المؤرخ  67/33و  2011كــانون األول/ديســـــــــــــمبر  2المؤرخ  66/46و  2010األول/ديســـــــــــــمبر 
كــانون  2المؤرخ  69/43و  2013كــانون األول/ديســـــــــــــمبر  5المؤرخ  68/42و  2012األول/ديســـــــــــــمبر 
كــانون  5المؤرخ  71/58و  2015كــانون األول/ديســـــــــــــمبر  7المؤرخ  70/56و  2014األول/ديســـــــــــــمبر 
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كــانون  5المؤرخ  73/64و  2017كــانون األول/ديســـــــــــــمبر  4المؤرخ  72/58و  2016األول/ديســـــــــــــمبر 
 ،2019كانون األول/ديسمبر  12المؤرخ  74/59و  2018األول/ديسمبر 

بأن اســتمرار وجود األســاحن النوو ن يشــا  خدرا لهدد الوشــر ن وجميا اللاينا  الحين  واقتناعا من ا 
م بأن الدفاع الوحخد ضــــــد حدوة كارثن نوو ن او االالن التامن لاســــــاحن النوو ن عاى وجه األرض، وإذ تســــــا  

 والتيقن من أنها لن تنتج مداقا مرة أخرى،

قخق ادف إيجاد عالم خال من األســــــاحن النوو ن من خ ل التزام المجتما الدولن بتح وإذ  ع،د   ك،د 
 االالن التامن لاساحن النوو ن،

االلتزاما  التن تعهد  بها الدول األطراف رســــــــميا، وال ســــــــيما االلتزاما   وإذ  ضأأأأأأع ف، اعتبار ا 
فاوضــــا  ، التن تقتضــــن إجراء م(1)المقدوعن فن المادة الســــادســــن من معاادة عدم انتشــــار األســــاحن النوو ن

 بحسن نين بشأن التدابخر الفعالن المتصان بوقف سواق التساح النووي فن موعد موار وبنـزع الس ح النووي،

إلى موادئ وأاداف منا االنتشــــــــــار النووي ونزع الســــــــــ ح النووي التن اعتمداا مؤتمر  وإذ  شأأأأأأأ،  
، وإلى التزام الدول (2)1995دلداا، األطراف فن معاادة عدم انتشار األساحن النوو ن الستعراض المعاادة وتم

الحايزة لاســــــــاحن النوو ن عاى نحو ال لوإل ايه باالالن التامن لترســــــــاناتها النوو ن وحــــــــوال إلى نزع الســــــــ ح 
النووي، كما تم االتفاق عاى ذلك فن مؤتمر األطراف فن معاادة عدم انتشـــــار األســـــاحن النوو ن الســـــتعراض 

اط العم  المتفق عاخها فن مؤتمر األطراف فن معاادة عدم انتشــار األســاحن ، وإلى نق(3)2000المعاادة عام 
بوحـــــفها جزءا من االســـــتنتاجا  والتوحـــــيا  المتعخن االاتداء بها  2010النوو ن الســـــتعراض المعاادة عام 

 ،(4)إجراءا  متابعن عماين نزع الس ح النووي  فن

استخدام األساحن النوو ن بأي شا  من األشاال إلاء ما لترتب عاى  وإذ جساور ا ك ،  ا بالغ القلق 
من آثار وخيمن فن الحالن اانســـــــــــانين، وإذ تعخد، فن اأا الصـــــــــــدد، تأ خد ضـــــــــــرورة أن تحر  جميا الدول 

 األوقا  عاى التقخد بأحاام القانون الدولن الساري، بما فن ذلك القانون الدولن اانسانن،    فن

ســــــــــــاحن النوو ن أن تبأل جهودا ماموســــــــــــن فن مجال نزع الســــــــــــ ح، بجميا الدول الحايزة لا وإذ   ،ب 
 ،تؤكد ضرورة أن تبأل الدول كافن جهودا خاحن من أج  إيجاد عالم خال من األساحن النوو ن والحفاظ عايه وإذ

إلى مقترح األمخن العام لنزع الســـــــــــــ ح النووي الواقا فن خمإل نقاط، من بخنها الن ر  وإذ  شأأأأأأأأأ،  
ا  بشــأن اتفاةين تتعاق باألســاحن النوو ن أو اتفاق عاى إطار لصــاول مســتقان بأاتها يعزل إجراء مفاوضــ فن
 منها اآلخر، لدعمهما ن ام متخن لاتحقق،   

__________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485. 

، الجزء األول ن الختامين، الوثيق1995مؤتمر األطراف فن معاادة عدم انتشـــــــــــار األســـــــــــاحن النوو ن الســـــــــــتعراض المعاادة وتمدلداا،  (2) 
(NPT/CONF.1995/32 (Part I)  وNPT/CONF.1995/32 (Part I)/Corr.1 المرفق، المقرر ،)2. 

، الوثيقن الختامين، المجاد األول 2000طراف فن معاادة عدم انتشـــــــــار األســـــــــاحن النوو ن الســـــــــتعراض المعاادة عام مؤتمر األان ر  (3) 
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)  وNPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)/Corr.1  وNPT/CONF.2000/28 

(Parts I and II)/Corr.2 15، الفقرة “المادة السادسن والفقرا  النامنن إلى النانين عشرة من الدلواجن”المعنون (، الجزء األول، الفرع. 

، الوثيقن الختامين، المجاد األول 2010مؤتمر األطراف فن معاادة عدم انتشـــــــــار األســـــــــاحن النوو ن الســـــــــتعراض المعاادة عام ان ر  (4) 
(NPT/CONF.2010/50 (Vol. I).الجزء األول ، 
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الجهود المســـتمرة الرامين إلى تحقخق نزع الســـ ح النووي، بوســـاي  من بخنها خدن األمخن  وإذ  الحظ 
 ،تأمخن مستقبانا المشترل: خدن لنزع الس حالعام لنزع الس ح، 

المؤرخ  50/245إلى اعتمــاد معــااــدة الح ر الشــــــــــــــامــ  لاتجــار  النوو ــن فن قراراــا  وإذ  شأأأأأأأأأ،  
قت عاخها،1996ألاول/سبتمبر  10  ، وإذ تعر  عن ارتياحها لتزالد عدد الدول التن وق عت وحد 

 (8)وبانلول (7)وراروتونغا (6)ومعاادا  ت تخاوللو (5)بأن معاادة أنتاركتياا وإذ  سأأأأأأأأألتي مع االر ياح 
فن وســـــا آســـــيا ومركز منغوليا بوحـــــفها دولن ومعاادة إنشـــــاء مندقن خالين من األســـــاحن النوو ن  (9)وباخندابا

خالين من األســاحن النوو ن تؤدي تدر جيا إلى جع  نصــف اللرة األرضــين الجنوبن بأ ماه والمناطق المتاخمن 
 المشمولن بتاك المعاادا  مناطق خالين من األساحن النوو ن،

متعدد األطراف اعداء بضرورة وضا حك مازم قانونا لتم التفاوض بشأنه عاى مستوى  وإذ  سلتي 
الدول غخر الحايزة لاســـــاحن النوو ن ضـــــمانا  بعدم التهدلد باســـــتعمال تاك األســـــاحن أو اســـــتعمالها ر نما تتم 

 إلالتها باللام ،

الدور الرييسن لمؤتمر نزع الس ح بوحفه المنتدى الوحخد لاتفاوض المتعدد األطراف  وإذ  ع،د   ك،د 
 بشأن نزع الس ح،

عاى ضرورة أن لبدأ مؤتمر نزع الس ح مفاوضا  بشأن وضا برنامج مقسم إلى مراح   وإذ  شدد 
 وذي إطار لمنن محدد الالن األساحن النوو ن إلالن تامن،

الضـــــــــــــرورة الماحــن ألن تعجــ   الــدول الحــايزة لاســـــــــــــاحــن النوو ــن بــ حرال تقــدم مامو   وإذ  ؤكأأد 
 2000الخدوا  العماين الن ة عشــــــــرة الواردة فن الوثيقن الختامين لمؤتمر اســــــــتعراض المعاادة فن عام  فن

 نزع الس ح النووي،والرامين إلى تنفخأ المادة السادسن من معاادة عدم انتشار األساحن النوو ن بما يفضن إلى 

إلى االتفاةين النموذجين لاســاحن النوو ن التن قدمتها كوســتار اا ومالخز ا إلى األمخن العام  وإذ  شأ،  
 ،(10)وتولى األمخن العام تعميمها 2007فن عام 

، مما أسهم فن تحقخق 2017تمول/لوليه  7فن  (11)باعتماد اتفاةين ح ر األساحن النوو ن وإذ   حب 
وح  إلى ح ر ماِزم قانونا الستحداة األساحن النوو ن أو إنتاجها أو تجر بها أو نشراا أو تلديسها ادف الت

 أو التهدلد بها أو استعمالها وتدمخر تاك األساحن فن ظ  رقابن دولين فعالن،

__________ 

 (5) United Nations, Treaty Series, vol. 402, No. 5778. 

 .9068، الرقم 634المرجا نفسه، المجاد  (6) 

 (، التألخ  السابا.A.86.IX.7)منشورا  األمم المتحدة، رقم المبيا  1985: 10، المجاد حولين األمم المتحدة لنـزع الس ح (7) 

 (8) United Nations, Treaty Series, vol. 1981, No. 33873. 

 (9) A/50/426.المرفق ، 

 (10) A/62/650.المرفق ، 

 (11) A/CONF.229/2017/8. 
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4/4 20-13582 

 

بشأن مشروعين التهدلد  1996تمول/لوليه  8إلى فتوى محامن العدل الدولين الصادرة فن  وإذ  ش،  
 ،(12)ساحن النوو ن أو استخدامهاباأل

عاى ما خاصت إليه محامن العدل الدولين بااجماع من أن انال التزاما   شدد م ة أخ ى  - 1 
قايما بالسعن، بنين حادقن، إلى إجراء مفاوضا  تفضن إلى نزع الس ح النووي بجميا جوانوه فن ظ  رقابن 

 لى نتيجن؛دولين حارمن وفعالن، وبالوحول بهأه المفاوضا  إ

بجميا الــدول أن تنخرط عاى الفور فن مفــاوضــــــــــــــا  متعــددة األطراف    ،ب م ة أخ ى  - 2 
تفضـــن إلى نزع الســـ ح النووي بجميا جوانوه فن إطار رقابن دولين حـــارمن فعالن، بما فن ذلك اتفاةين ح ر 

 األساحن النوو ن؛

لتــه من جهود ومــا اتخــأتــه إلى جميا الــدول أن تحيا األمخن العــام عامــا بمــا بــأ  طلأأب - 3 
تدابخر تنفخأا لهأا القرار وتحقيقا لنزع الســــــــ ح النووي، وتداب إلى األمخن العام أن يداا الجممين العامن  من

 عاى تاك المعاوما  فن دورتها السادسن والسوعخن؛

ون أن تدرج فن جدول األعمال المؤقت لدورتها السادسن والسوعخن البند الفرعن المعن  ق ر - 4 
فن إطار البند “ متابعن فتوى محامــــــن العدل الدولخــــــن بشأن مشروعين التهدلد باألساحــــــن النوو ن أو استخدامها”

 “.نزع الس ح العام اللام ”المعنون 
 

__________ 

 (12) A/51/218.المرفق ، 

https://undocs.org/ar/A/51/218

