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 تسخير الذرة من أجل السالم

GC(54)/RES/12 

 ٢٠١٠أآتوبر /تشرين األول
 

 عامتوزيع 
 عربي

انكليزي: صلاأل

 المؤتمــــر العـــــام

 نخمسول واالرابعةدورة العادية ال
   من جدول األعمال١٨البند 

  )GC(54)/16الوثيقة (

 

تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بين الوآالة وجمهورية آوريا الشعبية 
 ر معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويةالديمقراطية في إطا

  خالل الجلسة العامة التاسعة٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٤قرار اعتمد يوم 

  

 ١،إن المؤتمر العام

ة                        رـّإذ يذآ   )أ( ة في جمهوري شطة النووي شأن األن ة ب ام الوآال دير ع ّدمها م ي ق سابقة الت  بالتقارير ال
ؤتمر           آوريا الشعبية الديمقراطية، وآذلك القرارات       افظين وعن الم ذات الصلة الصادرة عن مجلس المح

 العام،

ي         ر مع بالغ القلق   ـّوإذ يذآ   )ب( ة والت شعبية الديمقراطي ا ال ة آوري ـّخذتها جمهوري ي ات الخطوات الت ب
ال    دم امتث ة ع ي حال ة ف شعبية الديمقراطي ا ال ة آوري تنتاج أن جمهوري ى اس افظين إل حدت بمجلس المح

شعبية                   التفاق الضمانات المع   ا ال ة آوري ال جمهوري دم امتث دولي بع قود معها، وإلى إبالغ مجلس األمن ال
  الديمقراطية،

ة  الشعبية آوريا جمهورية أجرتها التي النووية  التجربةر أيضا مع بالغ القلقـّوإذ يذآ  )ج(  الديمقراطي

 ،٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول٩في 

درك  )د( ن وإذ ي ة م رة الكوري به الجزي و ش ي   أن خل ا ف سهم إيجابي أنه أن ي ن ش ة م لحة النووي األس
 السالم واألمن على الصعيدين اإلقليمي والعالمي،

ستة                    مـِّوإذ يسل   )هـ( ا األطراف ال ي توصلت إليه ات الت يما االتفاق سداسية، وال س  بأهمية المحادثات ال
ول   ؤرخ أيل شترك الم ان الم ي البي بتمبر /ف ي ٢٠٠٥س باط١٣، وف ر و/ ش شرين ا٣فبراي وبر /ألول ت أآت

٢٠٠٧، 
 

  ).جرى التصويت بنداء األسماء( عن التصويت ة دول٢٤ صوتًا مقابل ال شيء، مع امتناع ٩٤اعتمد القرار بأغلبية   ١
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  ٢الصفحة 

 

ووي        رـِّوإذ يذآ  )و( ون الن ق يونغبي ي مرف شطة ف د األن ي رص ة ف ه الوآال ذي أدت ام ال دور اله  بال
 والتحقق منها، بما في ذلك رصدها والتحقق منها على النحو الذي اتُّفق عليه في المحادثات السداسية،

ق         )ز( ق القل شعبية ال         وإذ يالحظ مع عمي ا ال ة آوري رار جمهوري اون مع          ق ة بوقف آل تع ديمقراطي
ي    ا ف ة، ومطالبته سان١٤الوآال ل / ني شعبية      ٢٠٠٩أبري ا ال ة آوري ة جمهوري شو الوآال ادر مفت  أن يغ

 الديمقراطية وأن يسحبوا من مرافقها آل معدات االحتواء والمراقبة الخاصة بالوآالة،

صدد   )ح( ذا ال ي ه ذلك ف اوإذ يالحظ آ ة بنواي رة المتعلق شواغل الخطي شعبية  ال ا ال ة آوري  جمهوري
ستهلك، وأن          ود الم الديمقراطية المعلنة أن تعيد تنشيط جميع المرافق في يونغبيون، وأن تعيد معالجة الوق

 تستخدم البلوتونيوم المستخلص في صنع األسلحة، وأن تطور تكنولوجيا إثراء اليورانيوم،

  ،GC(54)/12 في تقرير المدير العام الوارد في الوثيقة وإذ نظر  )ط(

شدد  -١ شعبية   ي ا ال ة آوري ة لجمهوري ضية النووي ية للق سوية دبلوماس ى ت ل إل ي التوص ه ف ى رغبت  عل
ه وال                           ام ويمكن التحقق من ى نحو ت ة عل الديمقراطية بغية تحقيق إخالء شبه الجزيرة الكورية من األسلحة النووي

 رجعة فيه؛

دين  -٢ ا  وي ة آوري ا جمهوري ي أجرته ة الت ة النووي ي   التجرب ة ف شعبية الديمقراطي ار٢٥ ال ايو / أي  ٢٠٠٩م
 انتهاآا لقرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة؛

دولي                  ويشدد  -٣  ١٧١٨ على أهمية تنفيذ الدول األعضاء التزاماتها تنفيذا تاما عمال بقراري مجلس األمن ال
 ، بما في ذلك التزامات جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية المتعلقة بعدم النتشار؛)٢٠٠٩ (١٨٧٤و) ٢٠٠٦(

شعبية  آوريا  جمهوريةويحّث بشدة  -٤ ا       ال ة تج ى عدم إجراء أي ة عل ال    الديمقراطي ى االمتث رب إضافية وعل
 الكامل بالتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن لألمم المتحدة؛

ة  آآلية السداسية  المحادثات  ويؤّيد  -٥ ة  القضية  لمعالجة  فعال ة  النووي ا  لجمهوري شعبية  آوري ة،   ال الديمقراطي
ى     مالئم وقت ناف المحادثات في من جميع األطراف المعنية بذل جهود مشترآة الستئويطلب شدد عل ستقبًال، وي م

 ؛٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٩أهمية التنفيذ الكامل للبيان المشترك الصادر في 

ائزة أسلحة     الشعبية آوريا  أن جمهوريةويؤآد من جديد  -٦ ة ح الديمقراطية ال يمكن أن يكون لها مرآز دول
م المتحدة     نووية وفقًا لمعاهدة عدم االنتشار آما هو وارد           ١٨٧٤و) ٢٠٠٦ (١٧١٨في قراري مجلس األمن لألم

 ؛٢٠١٠ لعام االنتشار عدم معاهدة استعراض ، والوثيقة الختامية لمؤتمر)٢٠٠٩(

لحة ويطلب  -٧ شار األس دة عدم انت ا لمعاه اال تام ل امتث ة أن تمتث شعبّية الديمقراطّي ا ال ة آوري ى جمهورّي  إل
ذاً      النووية وأن تتعاون دون إبطاء مع ا       شاملة تنفي اً لوآالة على تنفيذ ضمانات الوآالة ال االً  تام سوي أي   وفّع ، وأن ت

ة                           ة وعدم إتاحة المجال للوآال دة طويل ة لم ق ضمانات الوآال قضايا عالقة ربما تكون قد نشأت بسبب غياب تطبي
  ؛٢٠٠٩أبريل /للمعاينة منذ نيسان
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ة  الشعبية آوريا تصرفات جمهوريةويشجب   -٨ ة  الديمقراطي اون  وقف آل   في  المتمثل د    مع  تع ة، ويؤي الوآال
د     افظين، ويؤيِّ ّوة   اإلجراءات التي اتخذها مجلس المح ي  اإلجراءات بق افظين،  مجلس  اتَّخذها  الت ي   المح ى ويثن  عل

ود  ر  الجه ي  المنحازة  غي ذلها  الت دير  يب ام  الم ة  الع ق  واألمان ضمانات  لتطبي شاملة  ال ة  في  ال ا  جمهورّي شعبّية  آوري  ال
ة        ويشجع راطّية،الديمق ضمانات في جمهورّي  األمانة على الحفاظ على القدرة على إعادة تنفيذ األنشطة المتعلقة بال

 آوريا الشعبّية الديمقراطّية؛

ة لمعالجة التحدي                    ويؤيِّد  -٩ ل المتاحة والمالئم ع المحاف  الجهود السلمّية التي يبذلها المجتمع الدولي في جمي
  الشعبّية الديمقراطّية؛الذي تثيره جمهورّية آوريا

ة الخامسة                   ويقرر  -١٠ ه العادّي  أن يواصل متابعته لهذا الموضوع، وأن يدرج هذا البند في جدول أعمال دورت
 ).٢٠١١(والخمسين 


