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    ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/67/415( على تقرير اللجنة األوىل ناءب[
  

  معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  - ٦٧/٧٦
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــة أو أي تفجــريات    تأكيــد إذ تكــرر   ــة لألســلحة النووي ــتفجريات التجريبي  أن وقــف ال

 االنتــشار النــووي، ومنـع دبريا فعـاال مــن تـدابري نـــزع الـسالح النــووي    نوويـة أخــرى يـشكل تــ  
واقتناعا منها بأن هـذا يـشكل خطـوة مهمـة يف سـبيل تنفيـذ عمليـة منهجيـة للتوصـل إىل نــزع            

  السالح النووي،
 إىل أن باب توقيع معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة الـيت اعتمـدت                 وإذ تشري   

ــا  ــبتمرب/ أيلــــــول١٠ؤرخ  املــــــ٥٠/٢٤٥مبوجــــــب قرارهــــ  ٢٤ قــــــد فــــــتح يف ١٩٩٦ ســــ
  ،١٩٩٦ سبتمرب/أيلول

 أن معاهدة عاملية ميكن التحقق منها بفعاليـة صـك أساسـي يف ميـدان نــزع                وإذ تؤكد   
 سـنة،   ١٥ االنتشار النووي وأن بدء نفاذها بات، بعد انقضاء أكثـر مـن              ومنعالسالح النووي   

  ملحا أكثر من أي وقت مضى،
ــة بتوقيــع املعاهــدة، منــها  ١٨٣ قيــام وإذ يــشجعها   ــة مــن الــدول األربــع  ٤١ دول  دول

 دولـة علـى املعاهــدة،   ١٥٧واألربعـني الـيت يلـزم تــصديقها لبـدء نفاذهـا، وإذ ترحـب بتــصديق       
 دول ٣ دولة من الدول األربع واألربعني اليت يلزم تـصديقها لبـدء نفاذهـا، مـن بينـها                 ٣٦منها  

  حائزة لألسلحة النووية،
  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ املؤرخ ٦٦/٦٤ قرارها  إىلوإذ تشري  
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 باعتمـــاد االســـتنتاجات والتوصـــيات املتعلقـــة بـــإجراءات متابعـــة مـــؤمتر   وإذ ترحـــب  
ــة الســتعراض املعاهــدة يف عــام       )١(٢٠١٠األطــراف يف معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النووي

حليويـة لبـدء نفـاذ معاهـدة احلظـر          بتوافق اآلراء اليت أعيد فيهـا، يف مجلـة أمـور، تأكيـد األمهيـة ا               
الــشامل للتجــارب النوويــة بوصــفها عنــصرا أساســيا يف النظــام الــدويل لنـــزع الــسالح النــووي  

   حمددة يتعني اختاذها دعما لبدء نفاذ املعاهدة،إجراءات االنتشار النووي، وتضمنت ومنع
بتيــسري بــدء نفــاذ  إىل اإلعــالن اخلتــامي الــذي اعتمــده املــؤمتر الــسابع املعــين وإذ تــشري  

 ٢٠١١سـبتمرب  / أيلـول ٢٣معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية الذي عقد يف نيويـورك يف       
ــة عــشرة مــن املعاهــدة، وإذ تالحــظ حتــسن احتمــاالت        ــادة الرابع ودعــي إىل عقــده عمــال بامل

  ،٢التصديق يف عدد من البلدان الواردة يف املرفق 
عاهدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة         مب تعلقامل بالبيان الوزاري املشترك     وإذ ترحب   

  ،)٢(٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٧الذي اعتمده االجتماع الوزاري الذي عقد يف نيويورك يف 
ــة تؤكـــد  - ١   ــة األمهيـ ــوالـــضرورة البالغـ  لتوقيـــع معاهـــدة احلظـــر الـــشامل  ة امللحـ

هــا يف أقــرب روط لكــي يبــدأ نفاذ بــال تــأخري ودون شــ)٣(للتجــارب النوويــة والتــصديق عليهــا 
  ممكن؛ وقت

 بإسهامات الدول املوقعة يف أعمال اللجنة التحـضريية ملنظمـة معاهـدة         ترحب  - ٢  
احلظر الشامل للتجـارب النوويـة، وخباصـة اجلهـود الـيت تبـذهلا اللجنـة لـضمان أن يكـون نظـام                       

دة عنـد  التحقق املنشأ مبوجب املعاهدة قادرا على الوفاء مبتطلبـات التحقـق الـيت تفرضـها املعاهـ             
  بدء نفاذها، وفقا للمادة الرابعة من املعاهدة؛

ــشدد  - ٣   ــزخم   تـ ــى الـ ــاظ علـ ــرورة احلفـ ــى ضـ ــر  هبـــدف علـ ــع عناصـ ــاز مجيـ  إجنـ
  التحقق؛ نظام

 مجيع الدول على عدم إجراء تفجريات جتريبيـة لألسـلحة النوويـة أو أي               حتث  - ٤  
متنـاع عـن أيـة أعمـال        تفجريات نووية أخرى ومواصلة وقفهـا االختيـاري يف هـذا الـصدد واال             

من شأهنا أن حتبط هدف املعاهدة ومقصدها، مؤكـدة يف الوقـت نفـسه أنـه لـيس هلـذه التـدابري              
  نفس املفعول الدائم امللزم قانونا الذي يكون لبدء نفاذ املعاهدة؛

_______________ 

، الوثيقــة ٢٠١٠الســتعراض املعاهــدة يف عــام  مــؤمتر األطــراف يف معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة  )١(
ــة  ، اجلــــزء األول، (NPT/CONF.2010/50 (Vol. I)) األول ، اجمللــــداخلتاميــــة ــتنتاجات والتوصــــيات املتعلقــ االســ

 .بإجراءات املتابعة

)٢( A/67/515املرفق ،. 

 .A/50/1027 و ٥٠/٢٤٥ر انظر القرا )٣(
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ــن  تــــشري  - ٥   ــراري جملــــس األمــ ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧١٨ إىل قــ ــشرين ١٤املــ  تــ
، وتــشدد علــى ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١٢ملــؤرخ ا) ٢٠٠٩ (١٨٧٤ و ٢٠٠٦أكتــوبر /األول

  أمهية تنفيذمها، وتعيد تأكيد دعمها الثابت للمحادثات السداسية األطراف؛
ــزم       حتــث  - ٦   ــيت يل ــدول ال ــد املعاهــدة، وخباصــة ال ــع بع ــيت مل توق ــدول ال ــع ال  مجي

  تصديقها لبدء نفاذ املعاهدة، على أن توقعها وتصدق عليها يف أقرب وقت ممكن؛
 مجيع الدول اليت وقعت املعاهدة ولكنها مل تصدق عليهـا بعـد، وخباصـة               ثحت  - ٧  

 إمتامهـا كفالـة   لالدول اليت يلزم تصديقها لبدء نفاذ املعاهدة، على أن تعجل بعمليات التـصديق              
  بنجاح يف أقرب وقت ممكن؛

 بتـصديق إندونيـسيا، وهـي دولـة يلـزم تـصديقها لبـدء نفـاذ املعاهـدة،                   ترحب  - ٨  
 خطــوتني مهــاقرارهــا الــسابق املتعلــق باملوضــوع، باعتبار اختــاذ  علــى املعاهــدة منــذ  وغواتيمــاال
  املعاهدة؛ بدء نفاذ املعاهدة، وترحب أيضا بتوقيع نيوي علىالتعجيل بهامتني حنو 

 مــن الــدول الــيت مل تــصدق بعــد علــى   عــدد مبــا أبدتــه مــؤخرا  ترحــب أيــضا  - ٩  
  فاذها من اعتزام متابعة عملية التصديق وإمتامها؛املعاهدة واليت يلزم أن تصدق عليها ليبدأ ن

 مجيــع الــدول علــى أن تبقــي املــسألة قيــد النظــر علــى أرفــع املــستويات    حتــث  - ١٠  
السياسية، وأن تعمل، حيثما يتسىن هلا ذلك، علـى التـرويج لالنـضمام إىل املعاهـدة مـن خـالل                

  سية وغريها من الوسائل؛التوعية على الصعيد الثنائي وعلى حنو مشترك واحللقات الدرا
ــة       تطلــب  - ١١   ــة التحــضريية ملنظم ــع اللجن ــشاور م ــد، بالت ــام أن يع  إىل األمــني الع

معاهدة احلظر الشامل للتجـارب النوويـة، تقريـرا عـن اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول الـيت صـدقت                       
ات علــى املعاهــدة لتحقيــق االنــضمام العــاملي إليهــا وعــن إمكانيــات تقــدمي املــساعدة يف إجــراء  

التــصديق إىل الــدول الــيت تطلــب ذلــك، وأن يقــدم ذلــك التقريــر إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا 
  الثامنة والستني؛

ــد    تقــرر  - ١٢   ــة والــستني البن ــدورهتا الثامن  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل
  .“معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية”املعنون 

  ٤٨اجللسة العامة 
  ٢٠١٢ مربديس/ كانون األول٣

  


