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    ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/63/387( على تقرير اللجنة األوىل بناء[
  

عقد ترتيبات دولية فعالـة إلعطـاء الـدول غـري احلـائزة لألسـلحة                 - ٦٣/٣٩
التهديــد بعــدم اســتعمال األســلحة النوويــة أو  النوويــة ضــمانات 

  باستعماهلا
  

  ،إن اجلمعية العامة  
احلاجـة إىل التخفيـف مـن القلـق املـشروع الـذي تـشعر بـه دول                  ذ تضع يف اعتبارهـا      إ  

  العامل خبصوص ضمان األمن الدائم لشعوهبا،
  البـشري وبقـاء    خطـر يهـدد اجلـنس     بـأن األسـلحة النوويـة تـشكل أكـرب           واقتناعا منها     
  احلضارة،
 النــووي  نــزع الــسالحعلــى صــعيدبالتقــدم احملــرز يف الــسنوات األخــرية  وإذ ترحــب   

  والتقليدي على السواء،
أنـه علـى الـرغم مـن التقـدم الـذي أحـرز مـؤخرا يف ميـدان نـزع الـسالح                       وإذ تالحظ     
 يلزم بذل مزيد من اجلهود من أجل حتقيـق نـزع الـسالح العـام الكامـل يف ظـل رقابـة                       ،النووي

  دولية فعالة،
أمــران  النوويــة بــأن نــزع الــسالح النــووي واإلزالــة الكاملــة لألســلحة  واقتناعــا منــها   
   خطر نشوب حرب نووية،إلزالةأساسيان 
 التام باألحكام ذات الصلة من ميثاق األمـم املتحـدة بـشأن             التقيدعلى  وتصميما منها     

  استعماهلا،التهديد ب عدم استعمال القوة أو
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بــضرورة صــون اســتقالل الــدول غــري احلــائزة لألســلحة النوويــة وســالمتها  تــسلموإذ   
التهديـد باسـتعماهلا، مبـا يف ذلـك اسـتعمال األسـلحة              هتا من اسـتعمال القـوة أو      اإلقليمية وسياد 

  التهديد باستعماهلا، النووية أو
، أن اامليـ عبد للمجتمـع الـدويل، ريثمـا يتحقـق نـزع الـسالح النـووي         أنه الوإذ ترى     

ال يضع تـدابري وترتيبـات فعالـة لـضمان أمـن الـدول غـري احلـائزة لألسـلحة النوويـة مـن اسـتعم                        
  التهديد باستعماهلا من قبل أي جهة، األسلحة النووية أو

بأن التدابري والترتيبات الفعالة إلعطاء الدول غري احلـائزة لألسـلحة النوويـة              تسلموإذ    
التهديد باستعماهلا ميكن أن تـسهم إسـهاما إجيابيـا            استعمال األسلحة النووية أو    بعدمضمانات  

  يف منع انتشار األسلحة النووية،
االسـتثنائية  اجلمعية العامة    من الوثيقة اخلتامية لدورة      ٥٩الفقرة  وإذ تضع يف اعتبارها       
 وهي أول دورة استثنائية مكرسـة لنــزع الـسالح، الـيت حثـت فيهـا الـدول احلـائزة                  ،)١(العاشرة

لألسلحة النووية على متابعة اجلهود الرامية إىل عقد ترتيبات فعالة، حـسب االقتـضاء، إلعطـاء           
 التهديــد  اســتعمال األســلحة النوويــة أوبعــدمول غــري احلــائزة لألســلحة النوويــة ضــمانات  الــد

  اخلتامية، رغب يف التشجيع على تنفيذ األحكام ذات الصلة من الوثيقةإذ تباستعماهلا، و
املقـدم إىل    )٢(إىل األجزاء ذات الصلة من التقرير اخلاص للجنة نزع السالح         وإذ تشري     

، وهـي ثـاين دورة اسـتثنائية مكرسـة لنــزع            )٣( دورهتا االستثنائية الثانية عـشرة     اجلمعية العامة يف  
يف دورهتــا االســتثنائية  الــسالح، ومــن التقريــر اخلــاص ملــؤمتر نــزع الــسالح املقــدم إىل اجلمعيــة  

، وهــي ثالــث دورة اســتثنائية مكرســة لنـــزع الــسالح، وكــذلك إىل تقريــر   )٤(اخلامــسة عــشرة
  ،)٥(١٩٩٢ املؤمتر عن دورته لعام

ثــاين لنـــزع الــسالح، لا عقــدال مــن إعــالن الثمانينــات ١٢إىل الفقــرة وإذ تــشري أيــضا   
 علــى ، الــيت تــنص١٩٨٠ديــسمرب / كــانون األول٣ املــؤرخ ٣٥/٤٦الــوارد يف مرفــق قرارهــا 

_______________ 

  .١٠/٢ - القرار دإ   )١(
فربايــر / شــباط٧أعيــدت تــسمية جلنــة نــزع الــسالح فأصــبحت مــؤمتر نــزع الــسالح اعتبــارا مــن       )٢(

١٩٨٤.  
ـــة للجمعيـــــ    )٣( ـــق الرمسيــ ــم     الوثائــ ــق رقـ ــشرة، امللحـ ــة عـ ـــة الثانيـ ـــدورة االستثنائيــ ـــة، الــ   ٢ة العامــ
)A/S-12/2(جيم  -   الثالثلفرع ، ا.  
  ، الفــــرع)A/S-15/2 (٢ الــــدورة االســــتثنائية اخلامــــسة عــــشرة، امللحــــق رقــــم  ،هـاملرجــــع نفــــس  )٤(

  . واو- الثالث 
  . واو- ، الفرع الثالث )A/47/27 (٢٧ الدورة السابعة واألربعون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٥(
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يف وســعها كــي تعجــل    مــاكــل  أنــه ينبغــي أن تبــذل جلنــة نــزع الــسالح      أمــور عــدة منــها  
ىل اتفــاق بــشأن ترتيبــات دوليــة فعالــة إلعطــاء الــدول غــري احلــائزة  باملفاوضــات بغيــة التوصــل إ
  التهديد باستعماهلا،  استعمال األسلحة النووية أوبعدملألسلحة النووية ضمانات 

املفاوضات املتعمقة اليت جرت يف مـؤمتر نـزع الـسالح وجلنتـه املخصـصة               وإذ تالحظ     
  بعـدم احلـائزة لألسـلحة النوويـة ضـمانات     الدوليـة الفعالـة إلعطـاء الـدول غـري         بشأن الترتيبـات  

ــة أو   ــلحة النووي ــتعمال األس ــتعماهلا  اس ــد باس ــذه     )٦(التهدي ــشأن ه ــاق ب ــة التوصــل إىل اتف ، بغي
  ة،ـاملسأل

باملقترحات املقدمة يف إطار هذا البند يف مؤمتر نزع السالح، مبـا فيهـا         وإذ حتيط علما      
  مشاريع اتفاقية دولية،

 عـشر لرؤسـاء دول   الثالـث ار ذي الصلة الذي اختذه املؤمتر بالقروإذ حتيط علما أيضا       
فربايـــر / شـــباط٢٥ و ٢٤كواالملبـــور يف حكومـــات بلـــدان عـــدم االحنيـــاز الـــذي عقـــد يف  أو

حكومـات بلـدان عـدم       والذي أكده من جديد املؤمتر الرابـع عـشر لرؤسـاء دول أو             )٧(٢٠٠٣
ــا يف    ــد يف هافان ــذي عق ــاز ال ــول ١٦ و ١٥االحني وكــذلك بتوصــيات  ، )٨(٢٠٠٦ ســبتمرب/أيل
  منظمة املؤمتر اإلسالمي ذات الصلة،

 باإلعالنــات الــيت أصــدرهتا مــن طــرف واحــد مجيــع الــدول   وإذ حتــيط علمــا كــذلك   
التهديـد باسـتعماهلا     عدم استعمال األسلحة النووية أو    باحلائزة لألسلحة النووية بشأن سياساهتا      
  ضد الدول غري احلائزة لألسلحة النووية،

التأييــد املعــرب عنــه يف مــؤمتر نــزع الــسالح ويف اجلمعيــة العامــة إلعــداد   ذ تالحــظ وإ  
 اسـتعمال األسـلحة     بعـدم اتفاقية دولية إلعطاء الـدول غـري احلـائزة لألسـلحة النوويـة ضـمانات                

الـصعوبات املـشار إليهـا فيمـا يتعلـق بالتوصـل إىل هنـج               وكذلك  التهديد باستعماهلا،    النووية أو 
   اجلميع،مشترك مقبول من

 ١٩٩٥أبريـل   / نيـسان  ١١املؤرخ  ) ١٩٩٥ (٩٨٤بقرار جملس األمن    وإذ حتيط علما      
  واآلراء املعرب عنها بشأنه،

سـيما القـرارات     إىل قراراهتا ذات الصلة املتخـذة يف الـسنوات الـسابقة، وال           وإذ تشري     
مرب ديـس / كانون األول  ٦ املؤرخ   ٤٦/٣٢ و   ١٩٩٠مرب  سدي/ كانون األول  ٤ؤرخ   امل ٤٥/٥٤

_______________ 

  .٣٩، الفقرة )A/48/27 (٢٧ الدورة الثامنة واألربعون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٦(
  .، املرفق األولA/57/759-S/2003/332انظر   )٧(
  .، املرفق األولA/61/472-S/2006/780انظر   )٨(
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 كــانون ١٦ املــؤرخ ٤٨/٧٣ و ١٩٩٢ديــسمرب / كــانون األول٩ املــؤرخ ٤٧/٥٠ و ١٩٩١
 ٥٠/٦٨ و ١٩٩٤ديــــسمرب / كــــانون األول١٥ املــــؤرخ ٤٩/٧٣ و ١٩٩٣ديـــسمرب  /األول

ديـــسمرب /كـــانون األول ١٠ املـــؤرخ ٥١/٤٣ و ١٩٩٥ديـــسمرب / كـــانون األول١٢املـــؤرخ 
كـــانون  ٤املـــؤرخ  ٥٣/٧٥ و ١٩٩٧ديـــسمرب / كـــانون األول٩ املـــؤرخ ٥٢/٣٦ و ١٩٩٦
 ٥٥/٣١ و ١٩٩٩ديــــسمرب / كــــانون األول١ املــــؤرخ ٥٤/٥٢ و ١٩٩٨ديــــسمرب /األول

نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٩ املـــؤرخ ٥٦/٢٢ و ٢٠٠٠ نـــوفمرب/تـــشرين الثـــاين ٢٠ؤرخ ــــــامل
ــاين ٢٢ املــؤرخ ٥٧/٥٦ و ٢٠٠١ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــ ٨ املــؤرخ ٥٨/٣٥ و ٢٠٠٢ن  ونـكان
 ٦٠/٥٣ و ٢٠٠٤ديــــسمرب / األولكــــانون ٣ املــــؤرخ ٥٩/٦٤ و ٢٠٠٣ديــــسمرب /األول

 ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ٦ املـؤرخ    ٦١/٥٧ و   ٢٠٠٥ديسمرب  / األول كانون ٨املؤرخ  
  ،٢٠٠٧ديسمرب / األولكانون ٥ املؤرخ ٦٢/١٩ و

اتفـاق بـشأن    يف وقـت مبكـر إىل        احلاجة املاسـة إىل التوصـل        تؤكد من جديد    - ١  
 اســتعمال بعــدمة إلعطــاء الــدول غــري احلــائزة لألســلحة النوويــة ضــمانات ترتيبــات دوليــة فعالــ
   التهديد باستعماهلا؛ األسلحة النووية أو

 عدم وجود اعتراض يف مؤمتر نزع الـسالح، مـن حيـث             رتياحمع اال تالحظ    - ٢  
املبدأ، على فكرة وضـع اتفاقيـة دوليـة إلعطـاء الـدول غـري احلـائزة لألسـلحة النوويـة ضـمانات                 

إىل الـصعوبات  أيـضا   كان قد أشري  التهديد باستعماهلا، وإن      استعمال األسلحة النووية أو    مبعد
  املتعلقة بالتوصل إىل هنج مشترك مقبول من اجلميع؛

ســيما الــدول احلــائزة لألســلحة النوويــة، أن تعمــل   مجيــع الــدول، والتناشــد   - ٣  
رك، وبوجـه خـاص بـشأن     إىل اتفـاق بـشأن هنـج مـشت        يف وقـت مبكـر      بنشاط من أجل التوصل     

  صيغة موحدة ميكن إدراجها يف صك دويل ذي طابع ملزم قانونا؛
 هـذا النـهج     التوصـل إىل  بتكريس املزيد من اجلهود املكثفة للـسعي إىل         توصي    - ٤  

 البديلـة، مبـا فيهـا بوجـه     النـهج واصـلة استكـشاف خمتلـف    مبهذه الصيغة املوحـدة، و  املشترك أو 
  ؤمتر نزع السالح، بقصد تذليل الصعوبات؛ اليت نظر فيها مالنهجخاص 

 بأن يواصل مـؤمتر نـزع الـسالح بنـشاط مفاوضـاته املكثفـة بغيـة             توصي أيضا   - ٥  
ــة إلعطــاء الــدول غــري احلــائزة   اتفاقــات  إىل اتفــاق وعقــد  يف وقــت مبكــرالتوصــل ــة فعال دولي

 مـع األخـذ   اهلا،  التهديـد باسـتعم     استعمال األسلحة النوويـة أو     بعدملألسلحة النووية ضمانات    
 أي اقتراحـات أخـرى ترمـي إىل    اة اتفاقية دوليـة ومراعـ  إلبرام  النطاقيف االعتبار التأييد الواسع  

  حتقيق اهلدف نفسه؛
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  البنــدالرابعــة والــستنيأن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا   تقــرر   - ٦  
 بعـدم حة النوويـة ضـمانات   عقد ترتيبات دولية فعالة إلعطاء الدول غري احلائزة لألسل     ”املعنون  

  .“التهديد باستعماهلا استعمال األسلحة النووية أو
  ٦١اجللسة العامة 

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢
  


