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 الدورة الستون
 اللجنة األوىل

  من جدول األعمال١٠٣البند 
  معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

: أستراليا، أندورا، اجلمهوريـة التشـيكية، جنـوب أفريقيـا، فنلنـدا، املكسـيك، نيوزيلنـدا          
 مشروع قرار

 
 دة احلظر الشامل للتجارب النوويةمعاه  

 ،إن اجلمعية العامة 
 أو أي تفجـريات      علـى أن وقـف تفجـريات جتـارب األسـلحة النوويـة             أكيدإذ تعيد الت   

 يشــكِّل تــدبريا فعــاال مــن تــدابري نــزع الســالح النــووي وعــدم انتشــار األســلحة   نوويــة أخــرى
 بأن ذلك يشكِّل خطوة مهمة يف عملية نزع السالح النووي املنتظمة، واقتناعا منها النووية،
شــامل للتجــارب النوويــة، الــيت اعُتمــدت مبوجــب   إىل أن معاهــدة احلظــر الإذ تشــريو 
ــا  ــؤرخ ٥٠/٢٤٥قرارهـ ــول١٠ املـ ــبتمرب / أيلـ ــا يف    ١٩٩٦سـ ــع عليهـ ــاب التوقيـ ــتح بـ ــد فُـ ، قـ

 ،١٩٩٦ سبتمرب/أيلول ٢٤
ــة للحظــر     وإذ تؤكــد  ــة ميكــن التحقــق منــها بصــورة فعال ــرام معاهــدة عاملي  علــى أن إب

ن نـزع السـالح وعـدم انتشـار األسـلحة           الشامل للتجارب النووية يشكِّل أداة أساسـية يف ميـدا         
 النووية،
ــة وإذ جتــدد التأكيــد  ــة خلفــض   علــى أمهي  املعاهــدة ملواصــلة اجلهــود املنتظمــة والتدرجيي

األسلحة النووية على النطاق العاملي، من أجل بلوغ اهلدف األساسـي املتمثـل يف القضـاء علـى         
 راقبة دولية صارمة وفعالة،تلك األسلحة، وحتقيق نزع السالح العام الكامل يف إطار م
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 دولـة علـى املعاهـدة، منـها إحـدى وأربعـون             وسـت وسـبعني    توقيع مائة    وإذ يشجعها  
دولة من الدول األربع واألربعـني الالزمـة لـدخول املعاهـدة حيـز النفـاذ، وإذ ترحـب بتصـديق                     

ــة  ــة مائ ــهااملعاهــدة علــى ومخــس وعشــرين دول ــ ثــالث و، من ــع   وثالث ــدول األرب ــة مــن ال ن دول
  ومن بينها ثالث من الدول احلائزة لألسلحة النووية،ألربعني الالزمة لدخوهلا حيز النفاذ،وا

 ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣ املؤرخ ٥٩/١٠٩ إىل قرارها وإذ تشري 
املعــين بتســهيل بـدء نفــاذ معاهــدة احلظــر  بالوثيقــة اخلتاميــة للمـؤمتر الرابــع   وإذ ترحـب  

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٣ إىل   ٢١ يف نيويورك خالل الفتـرة مـن         دالشامل للتجارب النووية الذي عق    
 ، عمال باملادة الرابعة عشرة من املعاهدة،)١(٢٠٠٥

معاهـدة احلظـر     علـى     والتصديق إىل التوقيع على األمهية واحلاجة املاسة      تشدد - ١ 
الشامل للتجارب النووية، دون تأخري ودون شروط ووفقا للعمليات الدستورية، لتحقيـق بـدء              

 وقت؛أقرب  يف هانفاذ
عة يف أعمال اللجنة التحضـريية ملنظمـة معاهـدة       بإسهامات الدول املوقّ   ترحب - ٢ 

لضـمان أن يكـون نظـام        اللجنـة    احلظر الشامل للتجـارب النوويـة، وخباصـة اجلهـود الـيت تبـذهلا             
هـدة عنـد    التحقق املنشأ مبوجب املعاهدة قادرا على الوفاء مبتطلبات التحقق اليت ستفرضها املعا           

 بدء نفاذها، وذلك وفقا للمادة الرابعة من املعاهدة؛
  على احلاجة إىل مواصلة الزخم حنو إكمال نظام التحقق؛تؤكد - ٣ 
مواصلة وقفها االختياري لتفجريات جتـارب األسـلحة        على   الدول    مجيع حتث - ٤ 

ن حتـبط هـدف      وجتنـب القيـام بـأي أعمـال مـن شـأهنا أ             النووية أو أي تفجريات نووية أخـرى،      
 املعاهدة ومقصدها؛

أن توقــع وتصــدق  علــى الــدول الــيت مل توقــع بعــد علــى املعاهــدة  مجيــع حتــث - ٥ 
 ؛عليها يف أقرب وقت ممكن

 تصـدق عليهـا بعـد، وخاصـة     وملالدول اليت وقعت علـى املعاهـدة        مجيع   حتث - ٦ 
لتصـديق بغيـة اختتـام      أن تسـارع بعمليـات ا      علـى    الدول اليت يلزم تصديقها لبدء نفاذ املعاهدة،      

 هذه العمليات بنجاح يف وقت مبكر؛
 هذه املسألة قيـد النظـر علـى أرفـع املسـتويات      ي مجيع الدول على أن تبق   حتث - ٧ 
 السياسيـة؛
__________ 
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ــة التحضــريية ملعاهــدة    تطلــب - ٨  ــام أن يقــوم، بالتشــاور مــع اللجن  احلظــر  إىل األمــني الع
هــود الــيت تبــذهلا الــدول الــيت صــدقت علــى املعاهــدة  تقريــر عــن اجلالشــامل للتجــارب النوويــة، بإعــداد 

جلعلها تكتسب طابعا عامليا وإمكانيات تقدمي املساعدة يف جمال التصديق إىل الدول اليت تطلـب ذلـك، وأن                  
 يقدم هذا التقرير إىل اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والستني؛

  البنــدوالســتني حلاديــة ا أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا تقــرر - ٩ 
 .�هدة احلظر الشامل للتجارب النوويةمعا�املعنون 

 
 


