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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة األوىل

   من جدول األعمال٩٢البند 
دة ـب معاهــظام املنشأ مبوجــوطيد النـــت
يف أمريكـــا   ظر األســـلحة النوويـــة  ـــــ ح

ومنطقــــة البحــــر الكــــارييب    الالتينيــــة
        )معاهدة تالتيلولكو(

توبـاغو، جامايكـا،    األرجنتني، إكـوادور، أوروغـواي، الربازيـل، بنمـا، بـريو، ترينيـداد و                 
، ) البوليفارية- مجهورية (اجلمهورية الدومينيكية، السلفادور، شيلي، غواتيماال، فرتويال 

   منقحمشروع قرار: كوستاريكا، كولومبيا، املكسيك، نيكاراغوا، هندوراس
    

 يف أمريكـا الالتينيـة     توطيد النظام املنشأ مبوجب معاهدة حظـر األسـلحة النوويـة              
  )معاهدة تالتيلولكو( الكارييب ومنطقة البحر

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري    ــة      إذ ت ــة يف أمريكــا الالتيني ــع معاهــدة حظــر األســلحة النووي ــاب توقي ــتح ب  إىل ف

  ،١٩٦٧ فرباير/شباط ١٤ يف مكسيكو يف )١()معاهدة تالتيلولكو(ومنطقة البحر الكارييب 
  علــى أن املنــاطق جتــها،، يف ديبا إىل أن معاهــدة تالتيلولكــو تــنص  وإذ تــشري أيــضا   
 مــن األســلحة النوويــة ليــست غايــة يف حــد ذاهتــا بــل وســيلة لتحقيــق نـــزع    اخلاليــة العــسكرية

  السالح العام الكامل يف مرحلة الحقة،

_________________ 
  )١(  United Nations, Treaty Series, vol.634, No.9068. 
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) ٢٢-د (٢٢٨٦ا  ـإىل أهنـا رحبـت مـع االرتيـاح اخلـاص يف قرارهـ               كـذلك  وإذ تشري   
أمهيـة تارخييـة يف      و بوصفها حدثا ذا    مبعاهدة تالتيلولك  ١٩٦٧ديسمرب  / كانون األول  ٥املؤرخ  

   واألمن الدوليني،السالمإطار اجلهود املبذولة ملنع انتشار األسلحة النووية وتعزيز 
 إىل أن املــؤمتر العــام لوكالــة حظــر األســلحة النوويــة يف أمريكــا الالتينيــة       وإذ تــشري   

وفـتح بـاب     تيلولكـو ومنطقة البحر الكارييب وافق على جمموعة من التعديالت على معاهدة تال          
ــوام    ــا يف األعــــ ــع عليهــــ ــك   ،)٢(١٩٩٢  و١٩٩١  و١٩٩٠التوقيــــ ــريان ذلــــ ــسىن ســــ  ليتــــ

  بالكامل، الصك
ــ بالنــسبةأصــبحت ســارية  الــيت معاهــدة تالتيلولكــو أنإىل  توجــه االنتبــاهوإذ    ثالث ل

يف  تنـشأ    أول منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة          وطـدت   وثالثني دولة ذات سيادة يف املنطقة       
  طقة كثيفة السكان،من

 )٥(وبلينـدابا  )٤(وبـانكوك  )٣( وراروتونغـا  تالتيلولكـو  باإلسهام املهم ملعاهـدات      وإذ تقر   

ومعاهـــدة إنـــشاء منطقـــة خاليـــة مـــن األســـلحة النوويـــة يف وســـط آســـيا، وكـــذلك معاهـــدة    
 وإعــالن منغوليــا مركزهــا كدولــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة، يف حتقيــق عــدم   )٦(نتاركتيكــاأ

  تشار النووي ونزع السالح النووي،االن
 إىل مجيع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة اليت تدعم إنشاء املنـاطق اخلاليـة               وإذ تشري   

  من األسلحة النووية،
على أمهية توثيـق التعـاون فيمـا بـني األطـراف يف معاهـدات إنـشاء                 وإذ تسلط الضوء      

للـدول األطـراف    االجتماعـات املـشتركة   املناطق اخلالية من األسلحة النووية بطـرق منـها عقـد       
  يف تلك املعاهدات والدول املوقعة عليها والدول اليت هلا مركز مراقب فيها، 

_________________ 
 حة النوويـة   اليت اختذها املـؤمتر العـام لوكالـة حظـر األسـل            (VII) 290 و   (XII) 268 و   (E-V) 267انظر القرارات     )٢(  

  ١٩٩١مـــــايو / أيـــــار٩  و١٩٩٠يوليـــــه / متـــــوز٣يف أمريكـــــا الالتينيـــــة ومنطقـــــة البحـــــر الكـــــارييب يف  
 .١٩٩٢أغسطس / آب٢٦ و

ــد     : انظــر  )٣(   ــسالح، اجملل ــرتع ال ــم املتحــدة ل ــة األم ــع     (١٩٨٥: ١٠حولي ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم من
(A.86.IX.7التذييل السابع ،. 

  )٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 1981, No.33873. 

  )٥(  A/50/426املرفق ،. 

  )٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 402, No.5778. 
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املؤمتر الثاين للدول األطراف يف معاهـدات إنـشاء منـاطق خاليـة مـن        بعقد   وإذ ترحب   
، ٢٠١٠يـل   أبر/ نيـسان  ٣٠األسلحة النوويـة والـدول املوقعـة عليهـا ومنغوليـا، يف نيويـورك يف                
  بوصفه إسهاما مهما من أجل إجياد عامل خال من األسلحة النووية،

للدول األطراف يف معاهـدات     عقد اجللستني التحضرييتني للمؤمتر الثالث      وإذ تالحظ     
إنـــشاء منـــاطق خاليـــة مـــن األســـلحة النوويـــة والـــدول املوقعـــة عليهـــا ومنغوليـــا، يف فيينـــا يف   

  ،٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦ وجنيف يف ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٧
جتربـة املنطقـة اخلاليـة مـن        ”باحللقة الدراسية الدولية اليت تناولت موضوع       وإذ ترحب     

 “ ومـا بعـده    ٢٠١٥األسلحة النووية يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب وآفـاق عـام                  
 مبناســبة حلــول الــذكرى الــسنوية  ٢٠١٢فربايــر / شــباط١٥ و ١٤وُعقــدت يف مكــسيكو يف 

  امسة واألربعني ملعاهدة تالتيلولكو،اخل
يف جمـال نـزع      اجلائزة الذهبية للـسياسات املـستقبلية         تالتيلولكو مبنح  أيضا وإذ ترحب   

، إقـرارا مبــسامهتها  ٢٠١٣أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٣ يف  تالتيلولكــوالـسالح املـستدام ملعاهـدة   
  القيمة يف تعزيز السالم واألمن اإلقليميني،

متر األطراف يف معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة السـتعراض        مؤ أن   وإذ تالحظ   
، على إنشاء املزيد من املنـاطق اخلاليـة مـن           )٧( شجع، يف وثيقته اخلتامية    ٢٠١٠املعاهدة يف عام    

ق اخلاليـة مـن األسـلحة       األسلحة النووية وعلى تعزيز التعـاون وآليـات التـشاور فيمـا بـني املنـاط               
ــادئ        ــذ الكامــل ملب ــدابري ملموســة، مــن أجــل التنفي ــشأة بالفعــل عــن طريــق اختــاذ ت ــة املن النووي
وأهــداف معاهــدات إنــشاء املنــاطق اخلاليــة مــن األســلحة النوويــة ذات الــصلة، وإذ تــثين علــى    

 القيـادي يف    وكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب لـدورها                
  هذا املسعى،

ــد    ــد تأكي ــة بوصــفها  وإذ تعي ــة الوكال ــسياس احملفــل أمهي ــانوين وال ــة  ي الق ــم لكفال  املالئ
املنــاطق كيانــات التعــاون مــع االمتثــال التــام ملعاهــدة تالتيلولكــو وتنفيــذها بالكامــل، وكــذلك  

  األخرى اخلالية من األسلحة النووية،
ــة ومنطقــة   معاهــدة حظــر األســلحة ا بنفــاذ ترحــب  - ١   ــة يف أمريكــا الالتيني  لنووي

  املنطقة؛ سيادة يفال ذات  بالنسبة للدول)معاهدة تالتيلولكو(البحر الكارييب 

_________________ 
 ، الوثيقـة اخلتاميـة،    ٢٠١٠مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهـدة يف عـام                 )٧(  

 ).(NPT/CONF.2010/50 (Vols. I-III)اجمللدات األول إىل الثالث 
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تــودع بعـــد وثـــائق تـــصديقها علـــى  توقـــع أو  بلــــــدان املنطقـــة الـــيت مل حتــث   - ٢  
األسـلحة   حظـر  الـيت أقرهــا املـؤمتر العـــام لوكالـة     والتعديالت املدخلة على معاهدة تالتيلولكـو    

ــة البحــر الكــارييب     ــة ومنطق ـــي أمريكــا الالتيني ــة ف ــالنووي ــه ـ ف  (XII) 268 و (E-V) 267ي قرارات
   على أن تفعل ذلك؛(VII) 290 و

الدول اليت صدقت علـى الربوتوكـوالت ذات الـصلة امللحقـة مبعاهـدة      تشجع    - ٣  
ر األطـراف يف معاهـدة    من الوثيقة اخلتامية ملـؤمت     ٩تالتيلولكو على أن تستعرض، وفقا لإلجراء       

، أي حتفظات أو إعالنـات      )٨(٢٠١٠عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة يف عام         
  تفسريية ُتبدى يف هذا الصدد؛

 حظـر األسـلحة النوويـة يف أمريكـا الالتينيـة          وكالـة  الدول األعضاء يف     تشجع  - ٤  
ها الرامية إىل تنفيذ االتفاقات الـيت       على مواصلة أنشطة الوكالة وجهود     ومنطقة البحر الكارييب  

منـاطق خاليـة    يف معاهـدات إنـشاء      لـدول األطـراف     مت التوصل إليها يف املؤمترين األول والثاين ل       
  يها؛من األسلحة النووية والدول املوقعة عل

 احلاديــة والــسبعني البنــد أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا تقــرر  - ٥  
ــة    توطيــد النظــام”املعنــون  ــة يف أمريكــا الالتيني  املنــشأ مبوجــب معاهــدة حظــر األســلحة النووي

  .“)معاهدة تالتيلولكو(ومنطقة البحر الكارييب 
  

_________________ 
شأن اســتنتاجات وتوصــيات بــ  ، اجلــزء األول، )(NPT/CONF.2010/50 (Vol. I)املرجــع نفــسه، اجمللــد األول     )٨(  

 .‘‘نزع السالح النووي’’، الفرع األول املعنون إجراءات املتابعة
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	وإذ ترحب بالحلقة الدراسية الدولية التي تناولت موضوع ”تجربة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآفاق عام 2015 وما بعده“ وعُقدت في مكسيكو في 14 و 15 شباط/فبراير 2012 بمناسبة حلول الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لمعاهدة تلاتيلولكو،
	وإذ ترحب أيضا بمنح تلاتيلولكو الجائزة الذهبية للسياسات المستقبلية في مجال نزع السلاح المستدام لمعاهدة تلاتيلولكو في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2013، إقرارا بمساهمتها القيمة في تعزيز السلام والأمن الإقليميين،
	وإذ تلاحظ أن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010 شجع، في وثيقته الختامية()، على إنشاء المزيد من المناطق الخالية من الأسلحة النووية وعلى تعزيز التعاون وآليات التشاور فيما بين المناطق الخالية من الأسلحة النووية المنشأة بالفعل عن طريق اتخاذ تدابير ملموسة، من أجل التنفيذ الكامل لمبادئ وأهداف معاهدات إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية ذات الصلة، وإذ تثني على وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لدورها القيادي في هذا المسعى،
	وإذ تعيد تأكيد أهمية الوكالة بوصفها المحفل القانوني والسياسي الملائم لكفالة الامتثال التام لمعاهدة تلاتيلولكو وتنفيذها بالكامل، وكذلك التعاون مع كيانات المناطق الأخرى الخالية من الأسلحة النووية،
	1 - ترحب بنفاذ معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو) بالنسبة للدول ذات السيادة في المنطقة؛
	2 - تحث بلـــدان المنطقة التي لم توقع أو تودع بعد وثائق تصديقها على التعديلات المدخلة على معاهدة تلاتيلولكو والتي أقرهـا المؤتمر العــام لوكالة حظر الأسلحة النووية فـي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فـي قراراته 267 (E-V) و 268 (XII) و 290 (VII) على أن تفعل ذلك؛
	3 - تشجع الدول التي صدقت على البروتوكولات ذات الصلة الملحقة بمعاهدة تلاتيلولكو على أن تستعرض، وفقا للإجراء 9 من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010()، أي تحفظات أو إعلانات تفسيرية تُبدى في هذا الصدد؛
	4 - تشجع الدول الأعضاء في وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على مواصلة أنشطة الوكالة وجهودها الرامية إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمرين الأول والثاني للدول الأطراف في معاهدات إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية والدول الموقعة عليها؛
	5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والسبعين البند المعنون ”توطيد النظام المنشأ بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)“.

