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 دورة العادية الثامنة واألربعونال

  من جدول األعمال18 البند
 )GC(48)/25الوثيقة (

 تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بين الوآالة
 قراطيةوجمهورية آوريا الشعبية الديم

 في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
 2004سبتمبر / أيلول24 اعتمد يوم قرار

 التاسعةخالل الجلسة العامة 
 
 

 ،إنَّ المؤتمر العام

 
 ،GOV/2645و  ،GOV/2639و،  GOV/2636نـــــــس المحافظيـــــرارات مجلــ إلى قإذ یشير )أ( 
ر  و،GOV/2003/3 و ،GOV/2002/60 و ،GOV/2742 و ،GOV/2711 و ،GOV/2692 و ارات قــــــــــ

 ،GC(39)/RES/3و ،GC(XXXVIII)/RES/16و، GC(XXXVII)/RES/624المؤتمــــــــــــــر العـــــــام 
، GC(44)/RES/26، و GC(43)/RES/3، و   GC(42)/RES/2 و   ،GC(41)/RES/22، و   GC(40)/RES/4و  
 ،GC(47)/RES/12 و ،GC(46)/RES/14، و GC(45)/RES/16و 

 
وارد في الوثيقة             وإذ یالحظ بوجه خاص       )ب(  ن ال رار مجلس المحافظي  المؤرَّخة  GOV/2003/14 ق

، والذي أعلن فيه المجلس أن جمهورّیة آوریا الشعبّية الدیمقراطّية تواصل عدم            2003فبرایر  / شباط  12
 ن التابع لألمم المتَّحدة بعدم امتثالها،االمتثال التفاق الضمانات الذي عقدته، وقرَّر أن یبلغ مجلس األم

 
 البيانات الصادرة عن طائفة واسعة من الهيئات المتعدِّدة األطراف الرفيعة المستوى            وإذ یالحظ   )ج( 

ي توضِّح أن هذه القضّية مثيرة                 ّية، الت ا الشعبّية الدیمقراط ة آوری نووّیة لجمهورّی برامج ال تعلق بال يما ی ف
  الدولي،للقلق بالنسبة للمجتمع

 
ق )د(  ظ بقل عبّية     وإذ یالح ا الش ة آوری يها جمهورّی ت ف ي أعلن تكرِّرة الت مّية الم  التصریحات الرس

ى بناء قّوة رادعة نووّیة،وإعالنها في تشرین األول             ّية عزمها عل  أنها استكملت   2003أآتوبر  /الدیمقراط
ثر من      ا أآ بلغ عدده ود مستهلك ی ادة معالجة قضبان وق ياناتها    قضيب، 8000إع نما یالحظ أیضًا ب بي

 المؤیِّدة إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووّیة في شبه الجزیرة،
 

أنه أن  وإذ یعي )هـ(  ن ش ة م رة الكورّی به الجزی ي ش نووّیة ف لحة ال ن األس ية م نطقة خال اء م  أنَّ إنش
ّية في السلم واألمن اإلقليميَّين والدوليَّين، ولكن    یالحظ أنَّ أيَّ برنامج أسلحة نووّیة  هـَّیساهم مساهمة إیجاب

لجمهورّیة آوریا الشعبّية الدیمقراطّية سيقوِّض هذا الهدف،
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بار      )و(  ذًا في االعت يقة              وآخ وارد في الوث ام ال ر الع ر المدی ذي یبيِّن اإلجراءات    GC(48)/17 تقری ، ال
ة                  ي تجعل الوآال ّية، الت ا الشعبّية الدیمقراط ة آوری ة لجمهورّی ادرة على التحقُّق من أنَّه لم         األحادّی غير ق

 یحدث تحریف لمواد نووّیة،
 
ّوة    -1 د بق ن،            یؤیِّ ا مجلس المحافظي ي اتَّخذه يد  اإلجراءات الت الجهود غير المتحيِّزة التي یبذلها المدیر    ویش  ب

 العام واألمانة لتنفيذ الضمانات الشاملة في جمهورّیة آوریا الشعبّية الدیمقراطّية؛
 
تنكر  -2 ي أدَّت إلى أن یصل قرار          ویس ّية، والت ا الشعبّية الدیمقراط ة آوری ا جمهورّی ي اتَّخذته  الخطوات الت

ي   س ف باط12المجل برایر / ش اق     إ 2003ف ثلة التِّف ير ممت ل غ ّية تظ عبّية الدیمقراط ا الش ة آوری ى أنَّ جمهورّی ل
 الضمانات الذي عقدته في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووّیة؛

 
ك    -3 تنكر آذل  استمرار عدم استعداد جمهورّیة آوریا الشعبّية الدیمقراطّية للدخول في الحوار األساسي            ویس

 الذي عرضته عليها الوآالة وللسماح بتطبيق الضمانات الشاملة؛
 
ي  ویحثُّ -4 ات الت راءات واإلعالن ك اإلج ي تل نظر ف ادة ال ى إع ّية عل عبّية الدیمقراط ا الش ة آوری  جمهورّی

 رض مع التزامات عدم االنتشار الدولّية المتعهَّد بها بشكل طوعي؛تتعا
 
د -5 ع  ویناش تعاون م املة وأن ت ة الش ورًا ضمانات الوآال بل ف ّية أن تق عبّية الدیمقراط ا الش ة آوری  جمهورّی

 ؛الوآالة على تنفيذها الكامل والفّعال
 
يك              ویحثُّ  -6 ى تفك ّية عل ا الشعبّية الدیمقراط ة آوری رنامج أسلحة نووّیة فورًا وعلى نحو تاّم          جمهورّی أيِّ ب

 وشّفاف یمكن التحقُّق منه وال رجوع عنه، مع الحفاظ على دور الوآالة األساسي في عملّية التحقق؛
 
د  -7 ا الشعبّية الدیمقراطّية بطریقة سلمّية من خالل                     ویؤآِّ ة آوری نووّیة لجمهورّی ته في حسم القضّية ال  رغب

ؤّدي        ا ی نووّیة في شبه الجزیرة الكورّیة بهدف المحافظة على              الحوار، بم ية من األسلحة ال نطقة خال ى إنشاء م إل
 السلم واألمن في المنطقة؛

 
ّوة    -8 بذولة لتيسير حل سلمي للقضّية النووّیة لجمهورّیة آوریا الشعبّية         ویشجِّع بق ّية الم  المساعي الدبلوماس

ّية،    ، 2003أغسطس  /السداسّية األطراف التي تمَّت في بيجين منذ آب        بالمحادثات   ویرحِّب بشكل خاص  الدیمقراط
اه الصحيح،           باره خطوة واضحة في االتج ية، باعت ك العمل ذي ظهر من تل توافق اآلراء ال ى  وب ية ویشدد عل  أهم

ا،    ى زخمه اظ عل ى الحف تطلع إل ي       وی راف ف ت األط ا اتفق راف، آم ية األط ات السداس رابعة للمحادث ة ال  الجول
 ه؛یوني/حزیران

 
د  -9 لمّية في جميع المحافل المتاحة والمناِسبة لمعالجة التحدي الذي تثيره             ویؤیِّ ي الس  مساعي المجتمع الدول

 القضّية النووّیة لجمهورّیة آوریا الشعبّية الدیمقراطّية؛
 

رر  -10 ته لهذا الموضوع ، وأن یدرج هذا البند في جدول أعمال دورته العادّیة الت                  ویق اسعة  أن یواصل متابع
 .واألربعين


