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 ٢٠١٤ أيلول/سبتمبر

 
 عامتوزيع 

 عربي
صل: انكليزياأل

 المؤتمــــر العـــــام

 نخمسولوا ثامنةالدورة العادية ال

 من جدول األعمال ١٨البند 
  )GC(58)/22(الوثيقة 

 

اتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة وجمھورية كوريا الشعبية  تنفيذ
  الديمقراطية في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية

 خالل الجلسة العامة التاسعة ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ٢٦قرار اعُتِمد يوم 

 

  ،إنَّ المؤتمر العام

ة  إذ يذّكر  (أ)   ة في جمھوري ة بشأن األنشطة النووي ام للوكال بالتقارير السابقة التي قّدمھا المدير الع
ة  افظي الوكال س مح ن مجل ادرة ع لة الص رارات ذات الص ذلك الق ة، وك عبية الديمقراطي ا الش كوري

  ،ومؤتمرھا العام

ا الشعبي وإذ يذّكر مع عميق القلق  (ب)   ي بالخطوات التي اتـّخذتھا جمھورية كوري ة والت ة الديمقراطي
ال  دم امتث ة ع ي حال ة ف عبية الديمقراطي ا الش ة كوري تنتاج أن جمھوري ى اس افظين إل حذت بمجلس المح
ة  ال جمھوري دم امتث م المتحدة بع ابع لألم الغ مجلس األمن الت ى إب ا، وإل ود معھ التفاق الضمانات المعق

  ،كوريا الشعبية الديمقراطية

ا الشعبية  القلق وإذ يذكِّر كذلك مع عميق  (ج)   ة كوري ا جمھوري ين أجرتھم وويتين اللت التجربتين الن ب
 ٢٠١٣شباط/فبراير  ١٢وفي  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٥وفي  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٩الديمقراطية في 

دة  م المتح ابع لألم ن الت س األم رارات مجل اً لق  ٢٠٨٧ )، و٢٠٠٩( ١٨٧٤ )، و٢٠٠٦( ١٧١٨انتھاك
)٢٠١٣(،  

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

لِّم  (ھـ)   ا األطراف  وإذ يس ي تعھدت بھ ات الت ع االلتزام يما جمي ية، وال س ات السداس ة المحادث بأھمي
ؤرخ  ترك الم ان المش ي البي تة ف بتمبر أيلول/ ١٩الس ي ٢٠٠٥س باط/فبراير و ١٣، وف رين  ٣ ش تش

  ،، بما في ذلك االلتزام بنزع السالح النووي٢٠٠٧األول/أكتوبر 
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ون وإذ يذكِّر  (و)   ووي  بالدور الھام الذي أدته الوكالة في رصد األنشطة الجارية في مرفق يونغبي الن
  ،والتحقق منھا، بما في ذلك رصدھا والتحقق منھا على النحو الذي اتُّفق عليه في المحادثات السداسية

ا  وإذ يالحظ  (ز)   ة كوري ـّق في جمھوري أنَّ الوكالة لم تتمكن مع األسف من تنفيذ أنشطة رصد وتحق
الشعبية الديمقراطية بعد وقف دعوة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية للوكالة، كما ھو مشار إليه في 

  ،)GC(58)/21تقرير المدير العام (الوثيقة 

ق  (ح)   ق القل ة كو وإذ يالحظ مع عمي رار جمھوري اون مع ق ة بوقف كل تع ا الشعبية الديمقراطي ري
ي  ا ف ة، ومطالبتھ ان/أبريل  ١٤الوكال عبية  ٢٠٠٩نيس ا الش ة كوري ة جمھوري و الوكال ادر مفتش أن يغ ب

راءات  ة، واإلج ة الخاصة بالوكال واء والمراقب دات االحت ل مع ا ك ن مرافقھ حبوا م ة وأن يس الديمقراطي
ع المرافق  الالحقة التي أعلنت عنھا جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك إعادة تنشيط جمي

ي صنع  وم المستخلص ف تخدام البلوتوني تھلك واس ود المس ادة معالجة الوق ون، وإع ي يونغبي الموجودة ف
  ،األسلحة، وتطوير تكنولوجيا إثراء اليورانيوم

ا الش وإذ يذكر مع عميق القلق  (ط)   ة كوري ذي أصدرته جمھوري ان ال ة في بالبي  ٣٠عبية الديمقراطي
  ،وأعلنت فيه أنھا ستنظر في إجراء "شكل جديد من التجارب النووية" ٢٠١٤آذار/مارس 

ظ  (ي)   عبية  وإذ يالح ا الش ة كوري ووي لجمھوري امج الن أنَّ البرن ام ب دير الع ر الم ي تقري ا ورد ف م
د من الديمقراطية ما زال يثير قلقاً بالغاً، وأنَّ تصريحاتھا العلنية التي  تؤكد مجدداً "حقھا" في إجراء مزي

ك المفاعل  ا في ذل التجارب النووية، ونيتھا إعادة تعديل وإعادة تشغيل مرافقھا النووية في يونغبيون، بم
ذلك التصريحات  ميغاواط ٥المھدأ بالغرافيت الذي تبلغ قدرته  وم، وك راء اليوراني (كھربائي) ومرفق إث
راء اليور أن أنشطة إث ابقة بش ى األسف الس دعو إل ف، ھي تصريحات ت اء خفي ييد مفاعل م وم، وتش اني

رارات ذات الصلة الصادرة عن  وإذ يالحظالعميق،  اً واضحاً للق ذه اإلجراءات تشكل انتھاك أن مثل ھ
  ،مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

ا أن السياسة التي تنتھجھا جمھورية كوريا الشعبية الديمقر مع القلق وإذ يالحظ  (ك)   اء قواھ ة لبن اطي
  ،النووية، حسب ما جاء في تقرير المدير العام، تتنافى مع التزاماتھا بنزع أسلحتھا النووية

د  (ل)   دِّ ا  وإذ يش ة كوري ووي لجمھوري امج الن ب البرن ع جوان ل لجمي م كام اب فھ ة اكتس ى أھمي عل
  ،الشعبية الديمقراطية

ق  (م)   الغ القل ادة  وإذ يعرب عن ب ة المتواصلة لزي ا الشعبية الديمقراطي ة كوري ود جمھوري إزاء جھ
اه  دفق مي تطوير قدراتھا النووية، حسب ما جاء في تقرير المدير العام، بما في ذلك تصريفات البخار وت

ييد  ٥التبريد في المفاعل المھدأ بالغرافيت بقدرة  ميغاواط، وھي بصمات تتسق مع تشغيل المفاعل، وتش
ة،  ومواصلة ل الداعم اء الھياك ك إنش ي ذل ا ف ون، بم ي يونغبي الطرد المركزي ف راء ب د ملحق اإلث تجدي

  ،وأنشطة التشييد في مفاعل الماء الخفيف

ما ورد في تقرير المدير العام من أنه، خالفاً لما تنص عليه متطلبات القرارات ذات  وإذ يالحظ  (ن)  
م ال ابع لألم م تتخل الصلة الصادرة عن مجلس األمن الت ة متحدة، ل ا جمھوري ة كوري الشعبية الديمقراطي
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ع أنشطتھا  م تتوّقف عن جمي ه ول ة في عن برنامجھا النووي القائم بشكل تام ويمكن التحقق منه وال رجع
  ،ذات الصلة

 ،GC(58)/21في تقرير المدير العام الوارد في الوثيقة  وإذ َنَظر  (س)  

دين  -١ ي أج ي ثالث الت ة ال ةالتجارب النووي عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ا جمھوري اك وتجاھل  رتھ ي انتھ ف
 ؛صارخ للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

دعوو  -٢ الً  ي ة أخرى عم اع عن إجراء أي تجارب نووي ى االمتن ة إل ا الشعبية الديمقراطي ة كوري  جمھوري
  ؛التابع لألمم المتحدة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن

ا جاء  ويشجب بشدة  -٣ جميع األنشطة النووية المستمرة في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية، حسب م
غيل ادة تش ك إع ي ذل ا ف ام، بم دير الع ر الم ي تقري غ  ف درة تبل ت بق دأ بالغرافي غيل  ٥المفاعل المھ اواط، وتش ميغ

ون، وتوسيع ومواصلة تجديد مرفق إثراء اليوراني اء الخفيف في يونغبي  ويحثوم، وأنشطة التشييد في مفاعل الم
ا  ديل أو توسيع مرافقھ ادة تع ود إلع ك األنشطة وأي جھ ى وقف كل تل ة عل ا الشعبية الديمقراطي جمھورية كوري

  ؛النووية

دد  -٤ عبية  ويش ا الش ة كوري ة لجمھوري ألة النووي ية للمس وية دبلوماس ى تس ل إل ي التوص ه ف ى رغبت عل
ه وال الدي ام ويمكن التحقق من ى نحو ت ة عل مقراطية بغية تحقيق إخالء شبه الجزيرة الكورية من األسلحة النووي

  ؛رجعة فيه

ة،  ويؤّيد  -٥ ا الشعبية الديمقراطي ة كوري ة لجمھوري ألة النووي ة لمعالجة المس المحادثات السداسية كآلية فعال
ى مواصلة  ويؤكد، ٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ١٩ادر في على أھمية التنفيذ التام للبيان المشترك الص ويشدد الحاجة إل

ات  تئناف المحادث ة الس ة ظروف مواتي دف تھيئ ذا الصدد، بھ ي ھ ة ف ع األطراف المعني ب جمي ن جان ود م الجھ
ام ويمكن  السداسية من أجل تحقيق تقدم كبير صوب إخالء شبه الجزيرة الكورية من األسلحة النووية على نحو ت

  ؛ال رجعة فيه، والحفاظ على السالم واألمن في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسياالتحقق منه و

ان  ويحث بشدة  -٦ ووي وببي زع السالح الن ا بن اء بالتزامھ ى الوف ة عل ا الشعبية الديمقراطي ة كوري جمھوري
  ؛٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ١٩المحادثات السداسية المشترك الصادر في 

بشدة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية على االمتثال الكامل لجميع التزاماتھا بموجب قرارات  ويحث  -٧
دة  م المتح ابع لألم ن الت س األم ) ٢٠١٣( ٢٠٩٤ ) و٢٠١٣( ٢٠٨٧ ) و٢٠٠٩( ١٨٧٤ ) و٢٠٠٦( ١٧١٨مجل

ات السداسية المش ان المحادث ا بموجب بي  ١٩ترك الصادر في وسائر القرارات ذات الصلة، وأن تفي بالتزاماتھ
ورا ٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ا ف ة، وإنھائھ ة القائم ا النووي ة وبرامجھ ع أسلحتھا النووي ا عن جمي ك تخليھ ، بما في ذل

  ؛جميع األنشطة ذات الصلة

ابع  ويشدد  -٨ رارات مجلس األمن الت ا عمال بق ذا تام ا تنفي على أھمية تنفيذ جميع الدول األعضاء التزاماتھ
)، بما في ذلك التزامات ٢٠١٣( ٢٠٩٤ ) و٢٠١٣( ٢٠٨٧ ) و٢٠٠٩( ١٨٧٤ ) و٢٠٠٦( ١٧١٨لألمم المتحدة 

  ؛جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتعلقة بعدم االنتشار
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د  -٩ ن جدي د م ائزة  ويؤك ة ح ز دول ا مرك ون لھ ن أن يك ة ال يمك عبية الديمقراطي ا الش ة كوري أن جمھوري
لألمم المتحدة  التابع ، كما ورد في قراري مجلس األمناألسلحة النووية نتشارلألسلحة النووية وفقاً لمعاھدة عدم ا

نتشار اال) والوثيقة الختامية للمؤتمر االستعراضي لألطراف في معاھدة عدم ٢٠٠٩( ١٨٧٤ ) و٢٠٠٦( ١٧١٨
  ؛٢٠١٠لعام 

اون  ويطلب  -١٠ من جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تمتثل امتثاال تاما لمعاھدة عدم االنتشار وأن تتع
ع أنشطة الضمانات  ك جمي ي ذل ا ف املة، بم ة الش ال لضمانات الوكال ل والفع ذ الكام ى التنفي ة عل ع الوكال ورا م ف

ام الضرورية المنصوص عليھا في اتفاق الضمانات، الذي لم تتمكن الوكالة م ذ ع ، وأن تسوي ١٩٩٤ن تنفيذه من
ذ أي مسائل عالقة قد تكون نشأت بسبب طول غياب تطبيق ضمانات الوكالة وعدم تمّك ة من ة من المعاين ن الوكال

  ؛٢٠٠٩نيسان/أبريل 

جب  -١١ ة،  ويش ع الوكال اون م ل تع ف ك ة لوق عبية الديمقراطي ا الش ة كوري راءات جمھوري دةإج د بش  ويؤي
يھا مجلس المحافظين، اإلجراءات التي اتخذ ة  ويثن ام واألمان دير الع ذلھا الم ي يب زة الت ر المتحي ود غي ى الجھ عل

ة،  تعدة ألداء  ويشجعلتطبيق الضمانات الشاملة في جمھورّية كوريا الشعبّية الديمقراطّي ى أن تبقى مس ة عل األمان
ا الشعبّية الديم ة كوري ووي لجمھورّي امج الن ى دور جوھري في التحقق من البرن درة عل ك الق ا في ذل ة، بم قراطّي
  ؛إعادة تنفيذ األنشطة المتعلقة بالضمانات في جمھورّية كوريا الشعبّية الديمقراطّية

ة لمعالجة التحدي  ويؤيِّد  -١٢ ل المتاحة والمالئم ع المحاف الجھود السلمّية التي يبذلھا المجتمع الدولي في جمي
  ؛راطّيةالذي تفرضه جمھورّية كوريا الشعبّية الديمق

ة التاسعة والخمسين  ويقرر  -١٣ ه العادي ال دورت درج في جدول أعم د النظر، وأن ُي أن يبقى ھذه المسألة قي
طار إ) بنداً عنوانه "تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة وجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية في ٢٠١٥(

  .معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية"

 


