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 ٢٠١٧ أيلول/سبتمبر
 

 عامتوزيع 
 عربي

صل: انكليزياأل

 المؤتمــــر العـــــام

 الستونوالحادية دورة العادية ال
  من جدول األعمال ٢٠البند 

  )GC(61)/25(الوثيقة 

 

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

 

  التاسعةخالل الجلسة العامة  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٢قرار اعُتمد يوم 
  

  ،إنَّ المؤتمر العام

مھا المدير العام للوكالة بعنوان  إذ يذكِّر (أ)  تطبيق الضمانات في جمھورية بالتقارير السابقة التي قدَّ
ة عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ي جمھوري ة ف أن األنشطة النووي ة بش عبية الديمقراطي ا الش ذلك كوري ، وك

  ،كالة ومؤتمرھا العامالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس محافظي الو

ي  يذكِّر مع عميق القلقوإذ  (ب)   ة والت ا الشعبية الديمقراطي بالخطوات التي اتـّخذتھا جمھورية كوري
اق  ة التف ر ممتثل ة غي ا الشعبية الديمقراطي ة كوري أن جمھوري تنتج ب دفعت بمجلس المحافظين إلى أن يس
ا  ة كوري ال جمھوري دم امتث م المتحدة بع ابع لألم الضمانات المعقود معھا، وإلى أن يبلغ مجلس األمن الت

  ،ة الديمقراطيةالشعبي

ذكِّر (ج)   ق وإذ ي الغ القل ع ب ذلك م عبية  ك ا الش ة كوري ا جمھوري ي أجرتھ ة الت ارب النووي بالتج
 ٢٠١٣شباط/فبراير  ١٢وفي  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٥وفي  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٩الديمقراطية في 

، في ٢٠١٧لول/سبتمبر أي ٣وآخرھا في  ٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ٩وفي  ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ٦وفي 
دة  م المتح ابع لألم رارات مجلس األمن الت افر لق اك وتجاھل س ) ٢٠٠٩( ١٨٧٤) و٢٠٠٦( ١٧١٨انتھ

 ٢٣٧١) و٢٠١٧( ٢٣٥٦) و٢٠١٦( ٢٣٢١) و٢٠١٦( ٢٢٧٠) و٢٠١٣( ٢٠٩٤) و٢٠١٣( ٢٠٨٧و
)٢٠١٧(،  

أنه أن يس وإذ يدرك (د)   ا أن خلو شبه الجزيرة الكورية من األسلحة النووية من ش ھم إسھاماً إيجابي
  ،في السالم واألمن على الصعيدين اإلقليمي والعالمي
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رُّ   (ھـ)   ا األطراف  وإذ يق دت بھ ي تعھ ات الت ع االلتزام يما جمي ية، وال س ات السداس ة المحادث بأھمي
ؤرخ  ترك الم ان المش ي البي تة ف بتمبر  ١٩الس ي ٢٠٠٥أيلول/س باط/فبراير و ١٣، وف رين  ٣ش تش

  ، بما في ذلك االلتزام بنزع السالح النووي،٢٠٠٧األول/أكتوبر 

ووي بالدور الھام الذي أدته ا وإذ يذكِّر  (و)   ون الن لوكالة في رصد األنشطة الجارية في مرفق يونغبي
ية،  ات السداس ه في المحادث ذي اتُّفق علي ى النحو ال والتحقُّق منھا، بما في ذلك رصدھا والتحقُّق منھا عل

  ووفقاً للوالية المسندة إليھا،

ق  (ز)   ق القل ة بوقف ك وإذ يالحظ مع عمي ا الشعبية الديمقراطي ة كوري رار جمھوري اون مع ق ل تع
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 ذ لك إعادة تنشيط جمي

ي صنع  وم المستخلص ف تخدام البلوتوني تھلَك واس ود المس ادة معالجة الوق ون، وإع ي يونغبي الموجودة ف
  األسلحة، وتطوير تكنولوجيا إثراء اليورانيوم، وتشييد مفاعل ماء خفيف،

ذ أنشطة الرصد والت وإذ يالحظ  (ح)   ن تنفي ع األسف م تمكن م م ت ة ل ة أنَّ الوكال ي جمھوري ق ف حقُّ
، ٢٠١٢كوريا الشعبية الديمقراطية بعد وقف دعوة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية للوكالة في عام 

ووي  وإذ يالحظ ة الن ا الشعبية الديمقراطي ة كوري امج جمھوري ة بشأن تطورات برن أن معلومات الوكال
  محدودة، 

د  (ط)   ة الرامي وإذ يؤكِّ ود الوكال د دعم جھ ذ أنشطة الرصد من جدي ب لتنفي ى التأھُّ اظ عل ى الحف ة إل
ة، عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ي جمھوري ق ف د والتحقُّ دِّ ع  وإذ يش ل لجمي م كام اب فھ ة اكتس ى أھمي عل

ات ذات  يم المعلوم ع وتقي ن خالل جم ووي م ة الن عبية الديمقراطي ا الش ة كوري امج جمھوري ب برن جوان
بالصلة بالضمانات،  دور أساسي في باعتز وإذ يرحِّ ام المدير العام تعزيز استعداد الوكالة لالضطالع ب

ر  ي تقري ه ف ار إلي ى النحو المش ووي، عل ة الن عبية الديمقراطي ا الش ة كوري امج جمھوري ق من برن التحقُّ
  )، GC(61)/21المدير العام (الوثيقة 

امج وإذ يالحظ  (ي)   ره من أنَّ استمرار برن ا الشعبية  ما ذكره المدير العام في تقري ة كوري جمھوري
ي تتسق مع  ك المؤشرات الت ا في ذل الديمقراطية النووي ومواصلة تطويره ما زاال يثيران قلقاً بالغاً، بم

ه  غ قدرت ذي تبل ة ال ة التجريبي وى النووي ون للق ة يونغبي ل محط غيل مفاع ائي)،  ٥تش اواط (كھرب ميغ
أنه  غ بش زي المبل الطرد المرك راء ب ق اإلث تخدام مرف نع بعض واس لة، وُص ييد ذات الص ال التش وأعم

اكن أخرى داخل  ييد في أم نات المفاعالت في موقع مفاعل الماء الخفيف، واالضطالع بأنشطة تش مكوِّ
ك  وإذ يالحظموقع يونغبيون، وأنشطة تعدين اليورانيوم ومعالجته وتركيزه الجارية في بيونغسان،  أنَّ تل

  رات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،األعمال ُتعدُّ انتھاكات واضحة للقرا

ع  وإذ يذكِّر مع بالغ القلق  (ك)   ديل جمي ا أعادت تع ة أنھ بإعالن جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطي
ذي  المرافق النووية في يونغبيون وبدأت تشغيلھا العادي، بما في ذلك مرفق إثراء اليورانيوم والمفاعل ال

ميغاواط (كھربائي)، وأنھا أعادت معالجة قضبان الوقود النووي المستھلَك التي ُسحبت من  ٥ته تبلغ قدر
ا في  مفاعل يونغبيون النووي، وأنھا تنتج اليورانيوم الشديد اإلثراء ألغراض األسلحة النووية، وبادعائھ

ي أنھا أجرت تجربة "لقنبلة ھيدروجينية"، وأنھا أجر ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ٦ ت تجربة "لرأس حرب
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د قياسي"،  ة توحي ووي خضع لعملي دن دِّ ة  وإذ يش عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ة جمھوري ى أنَّ سياس عل
ردع  ى ال درتھا عل ع ق دعيم وتنوي ى ت د الحاجة إل ي تؤك ة وتصريحاتھا الت ا النووي المتمثلة في بناء قواتھ

م في المجاالت  دُّ ا إحراز َتق رؤوس النووي، بما في ذلك ادعاؤھ ام صغيرة من ال ة بتصميم أحج المتعلق
  الحربية النووية، إنما تتنافى مع التزاماتھا بنزع أسلحتھا النووية، 

بتمبر  ٣ألن جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية أجرت في  وإذ يعرب عن بالغ القلق  (ل)   أيلول/س
  قذائف التسيارية العابرة للقارات"، تجربتھا النووية السادسة، وادعت أنَّھا "قنبلة ھيدروجينية لل ٢٠١٧

ما ورد في تقرير المدير العام من أنه، خالفاً لما تنص عليه متطلبات القرارات ذات  وإذ يالحظ  (م)  
ة  ا الشعبية الديمقراطي ة كوري ّل جمھوري م تتخ م المتحدة، ل ابع لألم الصلة الصادرة عن مجلس األمن الت

ع أنشطتھا عن برنامجھا النووي القائم تخلياً كا مالً وقابالً للتحقُّق منه وال رجعة فيه، أو تتوقف عن جمي
  ذات الصلة، 

د  (ن)   عبية  وإذ يؤكِّ ا الش ة كوري ازة جمھوري ة لحي دولي الحازم ع ال ة المجتم د معارض ن جدي م
  الديمقراطية أسلحة نووية،

  ،GC(61)/21في تقرير المدير العام الوارد في الوثيقة  وإذ َنَظر  (س)  

ا في  ينيد  -١ ة، بم ا الشعبية الديمقراطي ة كوري بأشدِّ العبارات التجارب النووية الست التي أجرتھا جمھوري
، في انتھاك وتجاھل سافر للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن التابع ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٣ذلك في 

  لألمم المتحدة؛

ة أخرى، عمالً  ويدعو  -٢ ة نووي ع عن إجراء أي تجرب ى أن تمتن ة إل ا الشعبية الديمقراطي جمھورية كوري
  بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة؛

د بشدة  -٣ ا  ويندِّ ة، كم ا الشعبية الديمقراطي بجميع األنشطة النووية الجارية التي تضطلع بھا جمھورية كوري
ميغاواط (كھربائي) ومرفق إثراء  ٥ن في تقرير المدير العام، بما في ذلك تشغيل المفاعل الذي تبلغ قدرته ھو مبيَّ 

نات المفاعالت في موقع مفاعل الماء الخفيف، وأنشطة التشييد في موقع يونغبيون،  اليورانيوم، وُصنع بعض مكوِّ
زه في بيونغسان؛  ه وتركي ى  حثُّ ويوأنشطة تعدين اليورانيوم ومعالجت ة عل ا الشعبية الديمقراطي ة كوري جمھوري

ا  وقف جميع ھذه األنشطة، وأي جھود إلعادة تعديل مرافقھا النووية أو توسيعھا، بھدف إنتاج مواد انشطارية، بم
  في ذلك أنشطة إعادة المعالجة؛

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

  رجعة فيه؛

د  -٥ يا  ويؤكِّ ة وفي شمال شرق آس رة الكوري تقرار في شبه الجزي من جديد أھمية الحفاظ على السلم واالس
  قاطبًة؛ 
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دعم  -٦ عبية  وي ا الش ة كوري ة لجمھوري ألة النووي ة المس ة لمعالج ة فعال فھا آلي ية بوص ات السداس المحادث
دالديمقراطية،  ان المشترك الصادر في  ويشدِّ بتمبر  ١٩على أھمية التنفيذ التام للبي ز، ٢٠٠٥أيلول/س ى  ويركِّ عل

ذا الصدد، ي ھ ة ف ع األطراف المعني ب جمي ن جان ود م ى مواصلة الجھ ة إل ة  الحاج ة ظروف مواتي دف تھيئ بھ
ة  الستئناف المحادثات السداسية من أجل تحقيق تقدم كبير صوب إخالء شبه الجزيرة الكورية من األسلحة النووي
على نحو تام ويمكن التحقق منه وال رجعة فيه، والحفاظ على السلم واالستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال 

  شرق آسيا؛

دة  -٧ ة  ويحث بش ا جمھوري اء قواتھ ي بن ة ف تھا المتمثل ي عن سياس ى التخل ة عل عبية الديمقراطي ا الش كوري
ي  ادر ف ترك الص ية المش ات السداس ان المحادث ووي وببي الح الن زع الس ا بن اء بالتزامھ ة، والوف  ١٩النووي

  ؛٢٠٠٥أيلول/سبتمبر 

يع التزاماتھا بموجب قرارات جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية على االمتثال الكامل لجم ويحثُّ بشدة  -٨
دة  م المتح ابع لألم ن الت س األم ) ٢٠١٣( ٢٠٩٤) و٢٠١٣( ٢٠٨٧) و٢٠٠٩( ١٨٧٤) و٢٠٠٦( ١٧١٨مجل

رارات ٢٠١٧( ٢٣٧٥) و٢٠١٧( ٢٣٧١) و٢٠١٧( ٢٣٥٦) و٢٠١٦( ٢٣٢١) و٢٠١٦( ٢٢٧٠و ائر الق ) وس
ان ب البي ا بموج اء بالتزاماتھ ة للوف راءات ملموس ذ إج لة، وأن تتخ ات  ذات الص ن المحادث ادر ع ترك الص المش

ي  ية ف بتمبر  ١٩السداس ة ٢٠٠٥أيلول/س ا النووي ة وبرامجھ لحتھا النووي ع أس ى عن جمي ك أن تتخل ي ذل ا ف ، بم
  القائمة وأن تنھي فوراً جميع األنشطة ذات الصلة؛

د  -٩ ا وشامالً و ويشدِّ ذاً تاّمً ا تنفي دول األعضاء التزاماتھ ع ال ذ جمي ة أن تنفِّ رارات على أھمي ا عمالً بق فورّيً
  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة؛

د  -١٠ ائزة  ويؤكِّ ة ح ز دول ا مرك ون لھ ن أن يك ة ال يمك عبية الديمقراطي ا الش ة كوري د أنَّ جمھوري ن جدي م
 لألسلحة النووية وفقاً لمعاھدة عدم انتشار األسلحة النووية، كما ورد في قراري مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

دم ٢٠٠٩( ١٨٧٤) و٢٠٠٦( ١٧١٨ دة ع ي معاھ راف ف ؤتمر االستعراضي لألط ة للم ة الختامي ي الوثيق )، وف
  ؛٢٠١٠االنتشار لعام 

اون  ويدعو  -١١ ا لمعاھدة عدم االنتشار وأن تتع جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى أن تمتثل امتثاالً تاّمً
ا ل والفع ذ الكام ى التنفي ة عل ع الوكال وراً م ع أنشطة الضمانات ف ك جمي ي ذل ا ف املة، بم ة الش ل لضمانات الوكال

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

  ؛٢٠٠٩سان/أبريل ني

د  -١٢ ويؤيِّد باإلجراءات التي اتَّخذتھا جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية لوقف كل تعاون مع الوكالة،  ويندِّ
دة افظين،  بش س المح ذھا مجل ي اتخ راءات الت ياإلج ام  ويثن دير الع ذلھا الم ي يب زة الت ر المتحي ود غي ى الجھ عل

ة،  عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ي جمھوري املة ف ق الضمانات الش ن أجل تطبي ة م دعمواألمان ة  وي زام األمان اعت
ووي،  ة الن ا الشعبية الديمقراطي ة كوري تعزيز استعدادھا لالضطالع بدور أساسي في التحقُّق من برنامج جمھوري

ي ذ ا ف ة، بم عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ي جمھوري ة بالضمانات ف طة المتعلق ذ األنش ادة تنفي ى إع درة عل ك الق ل
ع   المدير العام على مواصلة تزويد المجلس بالمعلومات ذات الصلة بشأن ھذه الترتيبات الجديدة؛ ويشجِّ
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ود  -١٣ ع الجھ دعم ويشجِّ ي يضطلع بھ وي ية الت لمية والدبلوماس ادرات الس ع والمب ي جمي دولي ف ع ال ا المجتم
  المحافل المتاحة والمالئمة من أجل معالجة التحدي الذي تفرضه جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ 

ر  -١٤ رِّ تين  ويق ة والس ة الثاني ه العادي ال دورت دول أعم ي ج درج ف ر، وأن ُي د النظ ألة قي ذه المس ي ھ أن ُيبق
ات المعقود بين الوكالة وجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار ) بنداً عنوانه "تنفيذ اتفاق الضمان٢٠١٨(

  معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية".

  


