
A/RES/61/83 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
18 December 2006 

  توناحلادية والسالدورة 
من جدول األعمال) ش(٩٠البند

 

06-49939 

  
    ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])Corr.1 وA/61/394( على تقرير اللجنة األوىل بناء[
  

مــشروعية التهديــد  متابعــة فتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة بــشأن        - ٦١/٨٣
  استخدامها باألسلحة النووية أو

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 ،١٩٩٤ديـــسمرب / كـــانون األول١٥ؤرخ  كـــاف املـــ٤٩/٧٥إىل قراراهتـــا إذ تـــشري   

 كـانون   ٩ سني املؤرخ    ٥٢/٣٨  و ،١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ١٠ ميم املؤرخ    ٥١/٤٥ و
 ٥٤/٥٤  و،١٩٩٨ديـسمرب  / كـانون األول ٤ ثـاء املـؤرخ    ٥٣/٧٧  و ،١٩٩٧ديسمرب  /األول

 تــــشرين ٢٠ خــــاء املــــؤرخ  ٥٥/٣٣  و،١٩٩٩ديــــسمرب / كــــانون األول١فــــاء املــــؤرخ  
 ٥٧/٨٥  و ،٢٠٠١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٩ قاف املؤرخ    ٥٦/٢٤  و ،٢٠٠٠مرب  نوف/الثاين

ــؤرخ  ــاين ٢٢املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــؤرخ ٥٨/٤٦  و،٢٠٠٢نـ ــانون األول٨ املـ ــسمرب / كـ ديـ
 كـانون  ٨ املـؤرخ  ٦٠/٧٦  و،٢٠٠٤ديـسمرب  / كـانون األول  ٣ؤرخ  ــ امل ٥٩/٨٣  و ،٢٠٠٣
  ،٢٠٠٥ديسمرب /األول

 وجود األسلحة النووية يشكل هتديدا للبشرية مجعـاء وبـأن            بأن استمرار  منهاواقتناعا    
استعماهلا ينطوي على عواقب فاجعة لكل أشكال احلياة علـى األرض، وإذ تـسلم بـأن الـدفاع         
الوحيد ضد حـدوث كارثـة نوويـة يتمثـل يف اإلزالـة التامـة لألسـلحة النوويـة والتـيقن مـن أهنـا                         

  تنتج مطلقا مرة أخرى، لن
التزام اجملتمع الدويل هبدف اإلزالة التامة لألسلحة النووية وإجياد عـامل           وإذ تعيد تأكيد      

  خال من األسلحة النووية،
االلتزامات الرمسية اليت أخذهتا الدول األطراف علـى نفـسها يف           وإذ تضع يف اعتبارها       

ســيما متابعــة املفاوضــات   وال،)١(املــادة الــسادسة مــن معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة  
_______________ 

  .١٠٤٨٥، الرقم ٧٢٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(
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سن نية بشأن التـدابري الفعالـة املتـصلة بوقـف سـباق التـسلح النـووي يف موعـد مبكـر وبـرتع                  حب
  السالح النووي،

إىل مبــادئ وأهــداف عــدم االنتــشار النــووي ونــزع الــسالح النــووي الــيت   وإذ تــشري   
اعتمــدها مـــؤمتر األطــراف يف معاهـــدة عــدم انتـــشار األســلحة النوويـــة الســتعراض املعاهـــدة      

  ،)٢(١٩٩٥ عاميف ومتديدها 
علـى  علـى التعهـد الـصريح الـذي قطعتـه الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة                   وإذ تشدد     
عـام  يف  يف مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهـدة             نفسها  
   مما يفضي إىل نزع السالح النووي،، النوويةا لترساناهتالتامة باإلزالة )٣(٢٠٠٠

 ٥٠/٢٤٥إىل اعتماد معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة يف قرارهـا                 وإذ تشري   
، وإذ تبــدي ارتياحهــا إزاء تزايــد عــدد الــدول الــيت وقعــت  ١٩٩٦ســبتمرب / أيلــول١٠املــؤرخ 

  ،عليهاوصدقت 
 )٥( ومعاهـــدات تالتيلولكـــو)٤(بـــأن معاهـــدة أنتاركتيكـــاوإذ تـــسلـــم مـــع االرتيـــاح   

 مـن   باعتبارها خاليـة  منغوليا  مركز   و )٩(سيميباالتينسكو )٨(ليندابا وب )٧( وبانكوك )٦(وراروتونغا
ــة   ــويب    األســلحة النووي ــدرجييا إىل جعــل نــصف الكــرة اجلن ــؤدي ت ــه ت ــاطق املتامخــة  بأكمل واملن

  خالية من األسلحة النووية،مناطق املشمولة بتلك املعاهدات 
 السالح النـووي وحتديـد      أمهية تعزيز مجيع التدابري القائمة ذات الصلة برتع       وإذ تؤكد     

  ،احلد منهااألسلحة و

_______________ 

عـام  يف  مؤمتر األطـراف يف معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة السـتعراض املعاهـدة ومتديـدها                       )٢(
  .٢  ، املرفق، املقرر)Corr.1   وNPT/CONF.1995/32 (Part I) (، الوثيقة اخلتامية، اجلزء األول١٩٩٥

، ٢٠٠٠عــام يف مــؤمتر األطــراف يف معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة الســتعراض املعاهــدة    )٣(
ــة  ، اجلــزء األول، )2 وCorr.1 وNPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)( ، اجمللــد األولالوثيقــة اخلتامي

  .٦:١٥فقرة ، ال“املادة السادسة والفقرات الثامنة إىل الثانية عشرة من الديباجة”الفرع املعنون 
  .٥٧٧٨ رقم، ال٤٠٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤(
  .٩٠٦٨، الرقم ٦٣٤املرجع نفسه، اجمللد   )٥(
منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم      (١٩٨٥: ١٠، اجمللـد   حوليـة األمـم املتحـدة لـرتع الـسالح          :انظر  )٦(

  .، التذييل السابع)A.86.IX.7املبيع 
  .٣٣٨٧٣، الرقم ١٩٨١، اجمللد موعة املعاهداتجماألمم املتحدة،   )٧(
)٨(  A/50/426املرفق ،.  
  .معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا  )٩(
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متعــدد مـستوى  باحلاجـة إىل صــك ملـزم قانونــا يـتم التفــاوض بـشأنه علــى     وإذ تـسلم    
اســتعماهلا ضــد الــدول غــري احلــائزة       أواألطــراف لــضمان عــدم التهديــد باألســلحة النوويــة     

  لألسلحة النووية،
 بوصــفه املنتــدى الوحيــد الــدور الرئيــسي ملــؤمتر نــزع الــسالح وإذ تؤكــد مــن جديــد   

للتفاوض املتعدد األطراف بشأن نزع الـسالح، وإذ تعـرب عـن األسـف لعـدم إحـراز تقـدم يف            
ــسالح،   ــزع ال ــام        والمفاوضــات ن ــه لع ــؤمتر خــالل دورت ــووي، يف امل ــسالح الن ــزع ال ســيما ن

٢٠٠٦،  
على ضرورة أن يبدأ مؤمتر نـزع الـسالح مفاوضـات بـشأن وضـع برنـامج                 وإذ تشدد     
  ىل مراحل وذي إطار زمين حمدد إلزالة األسلحة النووية إزالة تامة،مقسم إ

إخفاق مؤمتر األطـراف يف معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة             إزاء  وإذ تعرب عن أسفها       
ــدة    ــة الســتعراض املعاه ــام يف النووي ــشأن أي و يف الوصــ٢٠٠٥ع ــاق ب ــن املــ ل إىل اتف سائل  م

  وضوعية،امل
 إحـراز تقـدم يف تنفيـذ اخلطـوات الـثالث عـشرة       إزاء عـدم وإذ تعرب عن بالغ قلقهـا      

 الرامية إىل تنفيذ املادة السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية اليت مت االتفـاق عليهـا                
  ،)١٠(٢٠٠٠عام يف عاهدة الستعراض املعاهدة امليف مؤمتر األطراف يف 

ــا الســتحداث    وإذ ترغــب    ــزم قانون ــق هــدف التوصــل إىل حظــر مل األســلحة يف حتقي
اسـتعماهلا وتـدمري تلـك      أو التهديـد هبـا     أو هاتكديس  أو هانشر  أو هاجتريب  أو هاإنتاج  أو النووية

  األسلحة يف ظل رقابة دولية فعالة،
بـشأن  ،  ١٩٩٦يوليـه   / متـوز  ٨إىل فتوى حمكمة العدل الدولية، الـصادرة يف         وإذ تشري     

  ،)١١(استخدامها  أومشروعية التهديد باألسلحة النووية
بــاألجزاء ذات الــصلة مــن تقريــر األمــني العــام املتــصلة بتنفيــذ القــرار  وإذ حتــيط علمــا   

١٢(٦٠/٧٦(،  

_______________ 

عــام يف مــؤمتر األطــراف يف معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة الســتعراض املعاهــدة    :انظــر  )١٠(
، اجلــزء )2 وCorr.1 وNPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)( ، اجمللــد األول، الوثيقــة اخلتاميــة٢٠٠٠

  .١٥، الفقرة “املادة السادسة والفقرات الثامنة إىل الثانية عشرة من الديباجة”األول، الفرع املعنون 
)١١(  A/51/218 مــشروعية التهديــد باألســلحة النوويــة أو اســتخدامها، فتــوى،   : ، املرفــق؛ انظــر أيــضا

  . من النص االنكليزي٢٢٦الصفحة ، ١٩٩٦عام تقارير حمكمة العدل الدولية ل
)١٢(  A/61/127و Add.1.  
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أن مـن   خلصت إليه حمكمـة العـدل الدوليـة باإلمجـاع             ما علىتشدد مرة أخرى     - ١  
هناك التزاما قائما بالسعي، بنية صادقة، إىل إجراء مفاوضات تفضي إىل نزع الـسالح النـووي                

   ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وبالوصول هبذه املفاوضات إىل نتيجة؛جبميع جوانبه يف
جبميع الدول الوفاء بذلك االلتزام فورا عن طريـق الـشروع يف            هتيب مرة أخرى     - ٢  

ظـر  حتمفاوضات متعددة األطـراف تفـضي إىل اإلبـرام املبكـر التفاقيـة بـشأن األسـلحة النوويـة                    
التهديـد    أو هانقلـ   أو هاتكديـس   أو هانـشر   أو هاجتريب  أو اهإنتاج  أو األسلحة النووية استحداث  

  نص على إزالة تلك األسلحة؛تاستعماهلا، و  أوهبا
إىل مجيع الدول أن تبلغ األمني العام باجلهود والتدابري الـيت اضـطلعت هبـا               تطلب   - ٣  

لومـات إىل   تنفيذ هذا القرار ونزع السالح النووي، وتطلب إىل األمني العام أن يبلـغ تلـك املع               ل
   والستني؛الثانيةاجلمعية العامة يف دورهتا 

 والـستني البنـد املعنـون       الثانيـة أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا        تقرر   - ٤  
ــوى حمكم ” ــة فتـ ـــمتابعـ ــدل الدوليــ ـــة العـ ــشأن ــ ــد باألسلح ة بـ ــشروعية التهديـ ـــمـ ــةــ  ة النوويـ
  .“استخدامها أو

  ٦٧اجللسة العامة 
  ٢٠٠٦ سمربدي/ كانون األول٦

  


