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    ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

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

  أمن منغوليا الدويل ومركزها كدولة خالية من األسلحة النووية  - ٦١/٨٧
  

  ، العامةاجلمعيةإن   
، ١٩٩٨ ديـــــسمرب/ كـــــانون األول٤ دال املـــــؤرخ ٥٣/٧٧ إىل قراراهتـــــا إذ تـــــشري  

 تــشرين ٢٢ املــؤرخ ٥٧/٦٧ ، و٢٠٠٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠ قــاف املــؤرخ ٥٥/٣٣ و
  ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣ املؤرخ ٥٩/٧٣ ، و٢٠٠٢نوفمرب /الثاين

، فـضال عـن إعـالن مبـادئ         هومبادئـ   املتحـدة  األمـم  إىل مقاصـد ميثـاق       وإذ تشري أيضا    
  ،)١( املتحدةاألمموالتعاون بني الدول وفقا مليثاق  بالعالقات الودية املتعلقة الدويل القانون

 ١٩٩٤ديـــسمرب / كـــانون األول٩ املـــؤرخ ٤٩/٣١ قرارهـــا وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا  
  املتعلق بتوفري احلماية واألمن للدول الصغرية،

هو أحد سبل ضـمان األمـن        النووية   األسلحة من أن مركز الدولة اخلالية من        وانطالقا  
  القومي للدول،

 بأن مركز منغوليا املعتـرف بـه دوليـا سـوف يـسهم يف تعزيـز االسـتقرار                   تناعا منها واق  
وبنــاء الثقــة يف املنطقــة، فــضال عــن توطيــد أمــن منغوليــا مــن خــالل تعزيــز اســتقالهلا وســيادهتا   

  وسالمتها اإلقليمية وحرمة حدودها واحملافظة على توازهنا اإليكولوجي،
 كدولة خاليـة مـن      ليا تشريعا حيدد وينظم مركزها    منغو باعتماد برملان    وإذ حتيط علما    
  بوصف ذلك خطوة ملموسة حنو تشجيع أهداف عدم االنتشار النووي، )٢( النوويةاألسلحة

_______________ 

  . املرفق،)٢٥  -   د( ٢٦٢٥القرار   )١(
  .A/55/56-S/2000/160انظر   )٢(
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 ألســلحة البيــان املــشترك الــصادر عــن الــدول اخلمــس احلــائزة لوإذ تــضع يف اعتبارهــا  
دولــة خاليــة مــن مبركزهــا كفيمــا يتعلــق  منغوليــا املقدمــة إىلبــشأن الــضمانات األمنيــة النوويــة 
 دال، فضال عن التـزام تلـك الـدول      ٥٣/٧٧بوصفه إسهاما يف تنفيذ القرار       )٣( النووية األسلحة

  جتاه منغوليا بأن تتعاون على تنفيذ القرار وفقا ملبادئ امليثاق،
 قد أحالـت البيـان املـشترك إىل          النووية ألسلحة أن الدول اخلمس احلائزة ل     وإذ تالحظ   
  ن،جملس األم
عربـوا يف   حكومات بلدان عـدم االحنيـاز قـد أ         و  أن رؤساء دول   وإذ تضع يف اعتبارها     

 املعقــود يف كواالملبــور حكومــات بلــدان عــدم االحنيــاز،  املــؤمتر الثالــث عــشر لرؤســاء دول أو 
 ١٥يـومي   ؤمتر الرابع عشر املعقـود يف هافانـا         امل ويف   ،)٤(٢٠٠٣فرباير  /شباط ٢٥  و ٢٤يومي  

ــول ١٦ و ــبت/أيل ــن)٥(٢٠٠٦مرب س ــن      ، ع ــة م ــة خالي ــا كدول ــم ملركــز منغولي  األســلحة دعمه
  ،النووية

 )٧( وراروتونغـا )٦( تالتيلولكـو معاهـدات  أن الدول األطراف واملوقعة على       وإذ تالحظ   
 ودولـة منغوليـا قـد أعربـت عـن اعترافهـا ودعمهـا التـام ملركـز منغوليـا                     )٩( وبليندابا )٨(وبانكوك
أثنـاء املـؤمتر األول للـدول األطـراف والـدول املوقعـة              النووية   سلحةاأل كدولة خالية من     الدويل

 يف ، املكــسيك،يف تالتيلولكــو النوويــة األســلحةعلــى املعاهــدات املنــشئة للمنــاطق اخلاليــة مــن  
  ،)١٠(٢٠٠٥أبريل /نيسان ٢٨ إىل ٢٦الفترة من 

دين  علـى الـصعي    ٥٩/٧٣اختـذ مـن تـدابري أخـرى لتنفيـذ القـرار               مـا  أيـضا  وإذ تالحظ    
  الوطين والدويل،

 بالدور الفعال واإلجيايب الذي تضطلع به منغوليا يف إقامة عالقـات سـلمية              وإذ ترحب    
  ،مع دول املنطقة وغريها من الدول تعود عليها بالنفع املتبادلوودية 

_______________ 

)٣(  A/55/530-S/2000/1052املرفق ،.  
  .، املرفق األولA/57/759-S/2003/332انظر   )٤(
  .، املرفق األولA/61/472-S/2006/780انظر   )٥(
  .٩٠٦٨، الرقم ٦٣٤، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٦(
منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم      (١٩٨٥: ١٠، اجمللـد   حوليـة األمـم املتحـدة لـرتع الـسالح          :انظر  )٧(

  .، التذييل السابع)A.86.IX.7املبيع 
  .٣٣٨٧٣، الرقم ١٩٨١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٨(
)٩(  A/50/426املرفق ،.  
  .، املرفق الثالثA/60/121انظر   )١٠(
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عن أمن منغوليا الدويل ومركزها كدولة خاليـة مـن           العام   األمني يف تقرير    وقد نظرت    
  ،)١١( النوويةاألسلحة
  ؛)١١(٥٩/٧٣عن تنفيذ القرار  العام األمني بتقرير حتيط علما  - ١  

ــه تعـــرب عـــن تقـــديرها   - ٢    ــا يبذلـ ــام األمـــني ملـ ــرار   العـ ــذا للقـ مـــن جهـــود تنفيـ
  ؛)١٢(٥٩/٧٣

 عنـصرا   هـا نغوليـا جبرياهنـا باعتبار    مل ةتوازنـ  حـسن اجلـوار امل     القـة  ع وتدعم تؤيد  - ٣   
  ؛على الصعيد اإلقليمين واالستقرار هاما يف تعزيز السالم واألم

ــا يف تنفيــذ    ترحــب  - ٤     بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء للتعــاون مــع منغولي
   وبالتقدم الذي أحرز يف جمال توطيد أمن منغوليا الدويل؛٥٩/٧٣القرار 

 الــدول األعــضاء إىل مواصــلة التعــاون مــع منغوليــا يف اختــاذ التــدابري        تــدعو  - ٥   
ــة وحرمــة حــدودها     الــضرورية ل ــا وســيادهتا وســالمتها اإلقليمي ــز اســتقالل منغولي توطيــد وتعزي

ــها االقتــصادي وتوازهنــا اإليكولــوجي، وكــذلك مركزهــا      ــة وأمن واســتقالل سياســتها اخلارجي
  ؛ النوويةاألسلحةكدولة خالية من 

 الدول األعضاء يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ أن تقدم الدعم للجهـود             تناشد  - ٦   
ذات الصلة على الـصعيد     ليت تبذهلا منغوليا لالنضمام إىل ترتيبات األمن والترتيبات االقتصادية          ا

  ؛اإلقليمي
 مواصــلة تقــدمي ذات الــصلة املتحــدة األمــموهيئــات  العــام األمــني إىل تطلــب  - ٧   

   أعاله؛٥املساعدة إىل منغوليا الختاذ التدابري الضرورية املذكورة يف الفقرة 
يف دورهتـا الثالثـة والـستني        العامـة    اجلمعيةأن يقدم إىل     العام   األمنيإىل   تطلب  - ٨   

  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
ــدرج يف تقــرر  - ٩   ــد    األعمــال جــدول أن ت ــستني البن ــة وال ــها الثالث املؤقــت لدولت
  .“أمن منغوليا الدويل ومركزها كدولة خالية من األسلحة النووية”املعنون 

  ٦٧اجللسة العامة 
  ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٦

  
_______________ 

)١١(  A/61/164.  
  .املرجع نفسه، الفرع الثالث  )١٢(


