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نكليزيإصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستونو الثانية دورة العاديةال
  من جدول األعمال ١٧البند 

  )GC(62)/17(الوثيقة 

 

اتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية تنفيذ 
 الديمقراطية في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

 
 التاسعةخالل الجلسة العامة  ٢٠١٨أيلول/سبتمبر  ٢١ فيقرار اعتُِمد 

  

  ،إن المؤتمر العام

ر  (أ)   تطبيق الضمانات في جمهورية بالتقارير السابقة التي قدَّمها المدير العام للوكالة بعنوان  إذ يذّكِ
عبية الديمقراطية عبية الديمقراطية، وكذلك  كوريا الش طة النووية في جمهورية كوريا الش أن األنش بش

  القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس محافظي الوكالة ومؤتمرها العام،

ر مع عميق القلقوإذ   (ب)   خذتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والتي  يذّكِ بالخطوات التي اتـّ
عبية الديمقراطية غير  ١٩٩٣دفعت بمجلس المحافظين في عام  تنتج بأن جمهورية كوريا الش إلى أن يس

تابع لألمم المتحدة  نات المعقود معها، وإلى أن يبلغ مجلس األمن ال ما فاق الض لة الت ثال ممتث عدم امت ب
  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،

الغ القلق  (ج)   ك مع ب ذل ر ك ذّكِ ة  وإذ ي عبي ا الش ة كوري ا جمهوري ة التي أجرته ارب النووي التج ب
 ٢٠١٣شباط/فبراير  ١٢وفي  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٥وفي  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٩الديمقراطية في 

، في انتهاك ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٣وفي  ٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ٩وفي  ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ٦وفي 
افر لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة   ٢٠٨٧) و٢٠٠٩( ١٨٧٤) و٢٠٠٦( ١٧١٨وتجاهل س

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

ب  (د)   دة  وإذ يرِحّ ات المتح ة بين الوالي ة األخيرة بين الكوريتين ومؤتمر القم بمؤتمرات القم
عبية الديمقراطية، عبية الوانعقاد مؤتمرات  وجمهورية كوريا الش ين وجمهورية كوريا الش قمة بين الص

وء على الديمقراطية ِلّط الض التزامات األطراف المعنية، بما في ذلك التزام جمهورية كوريا  وإذ يس
خ  عبية الديمقراطية في إعالن بانمونجيوم المؤرَّ ان/أبريل  ٢٧الش به الجزيرة  ٢٠١٨نيس بإخالء ش

ترك المؤرخ  لحة النووية، والبيان المش بين الواليات  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ١٢الكورية بالكامل من األس
خ  المتحدة وجمهورية أيلول/سبتمبر  ١٩كوريا الشعبية الديمقراطية، واإلعالن المشترك لبيونغيانغ المؤرَّ

، وضرورة الوفاء بهذه االلتزامات،٢٠١٨



GC(62)/RES/11 
 ٢الصفحة 

ير  (هـ)   عبية الديمقراطية فيما يتعلق  وإذ يش جيع إلى البيان األخير لجمهورية كوريا الش بعبارات التش
  ري للتجارب النووية،-بوقف التجارب النووية وإلى جهودها الرامية إلى تفكيك موقع بونغيي

هم إيجابيًّا في  وإذ يدرك (و)  أنه أن يس لحة النووية من ش به الجزيرة الكورية من األس أنَّ خلو ش
  لسالم واألمن على الصعيدين اإلقليمي والعالمي،ا

عبية  وإذ يؤكد من جديد (ز)  ديدة لحيازة جمهورية كوريا الش ة المجتمع الدولي الش معارض
  الديمقراطية أسلحة نووية،

عبية الديمقراطية أجرت في  وإذ يعرب عن بالغ القلق (ح)  بتمبر  ٣ألنَّ جمهورية كوريا الش أيلول/س
يارية العابرة للقارات"، تجربتها ا ٢٠١٧ ة، وادَّعت أنَّها "قنبلة هيدروجينية للقذائف التس ادس لنووية الس

الهدف الرامي إلى  ٢٠١٧أنَّها حقَّقت خالل عام  ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ١وفيما يتعلقَّ بإعالنها في 
  "الوصول بالقوات النووية الوطنية إلى درجة الكمال"،

د (ط)  أكي ر ت أنَّ على مت وإذ يكّرِ ة ب ل دة ذات الص ابع لألمم المتح ات قرارات مجلس األمن الت طلب
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تتخلَّى فوراً عن جميع األسلحة النووية والبرامج النووية الحالية 

  بشكل كامل وقابل للتحقُّق وال رجعة فيه وأن توقف فوراً جميع األنشطة المتصلة بذلك،

يما جميع االلتزامات التي تعهدت بها األطراف  لِّموإذ يس (ي)  ية، وال س داس بأهمية المحادثات الس
ترك المؤرخ  تة في البيان المش بتمبر  ١٩الس باط/فبراير و ١٣، وفي ٢٠٠٥أيلول/س رين  ٣ش تش

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

ر (ك)  طة الجارية في مرفق يونغبيون النووي  وإذ يذّكِ د األنش بالدور الهام الذي أدته الوكالة في رص
ية،  داس دها والتحقُّق منها على النحو الذي اتُّفق عليه في المحادثات الس والتحقُّق منها، بما في ذلك رص

 ووفقاً للوالية المسندة إليها،

عبية الديمقراطية بوقف كّلِ تعاون مع قرار جمهورية كوريا ا وإذ يالحظ مع عميق القلق (ل)  لش
ان/أبريل  ١٤الوكالة، ومطالبتها في  عبية  ٢٠٠٩نيس و الوكالة جمهورية كوريا الش بأن يغادر مفتش

  الديمقراطية وأن يسحبوا من مرافقها كلَّ معدات االحتواء والمراقبة الخاصة بالوكالة،

عبية ما ذكره المدير العام في تقريره من  وإذ يالحظ (م)  تمرار برنامج جمهورية كوريا الش أنَّ اس
ادرة عن جمهورية كوريا  ريحات الص ل بذلك من التص لة تطويره وما يتص الديمقراطية النووي ومواص
أموٌر تثير قلقاً بالغاً، بما في ذلك المؤشرات التي تدلُّ على تشغيل مفاعل محطة يونغبيون للقوى النووية 

غيل المحطة البخارية التي تخدم مختبر الكيمياء  ٥التجريبية الذي تبلغ قدرته  ميغاواط (كهربائي)، وتش
ل بذلك من  أنه وما يتص تخدام مرفق اإلثراء بالطرد المركزي الذي وردت معلومات بش عاعية، واس اإلش
طة  طالع بأنش نات المفاعالت في موقع مفاعل الماء الخفيف، واالض نع بعض مكّوِ ييد، وُص أعمال تش

كوريونغ وبالقرب منه وفي أماكن أخرى داخل موقع يونغبيون، وأنشطة تعدين اليورانيوم تشييد في نهر 
ية بالقرب من  اس طلع بها داخل البنية األس طة المض ان، واألنش وتجهيزه وتركيزه الجارية في بيونغس

ان والتي ال تتعارض مع تشغيل مرفق اإلثراء بالطرد المركزي،  ل تُعدُّ أنَّ تلك األعما وإذ يالحظبيونغس
  انتهاكات واضحة للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،
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طة التحقق في جمهورية كوريا  وإذ يالحظ (ن)  طالع بأنش أنَّ الوكالة ال تزال غير قادرة على االض
ورية كوريا الشعبية الوكالة عن برنامج جمه تعرفهاأنَّ المعلومات التي  وإذ يالحظالشعبية الديمقراطية، 

  الديمقراطية النووي هي معلومات محدودة وتتناقص،

ر تأكيد (س)  طالع بدورها  وإذ يكّرِ تعدادها لالض دعمه لما تبذله الوكالة من جهود من أجل تعزيز اس
وإذ األساسي في رصد برنامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووي والتحقُّق منه، وفقاً لواليتها، 

دي ّدِ اب فهم كامل لجميع جوانب هذا البرنامج من خالل جمع وتقييم المعلومات ذات  ش على أهمية اكتس
مانات،  لة بالض بالص عبية  وإذ يرّحِ دد بما تبذله الفرقة المعنية بجمهورية كوريا الش في هذا الص

عبية  د برنامج جمهورية كوريا الش الديمقراطية الديمقراطية والفريق التنفيذي من جهود من أجل رص
بالنووي،  بما أفاد به المدير العام في تقريره من أنَّه بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي فيما بين  وإذ يرّحِ

عبية الديمقراطية، إذا ما طلبت  تعداد للعودة إلى جمهورية كوريا الش البلدان المعنية، فإنَّ الوكالة على اس
  ورهناً بموافقة مجلس المحافظين، منها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ذلك

  ،)62GC/(12العام الوارد في الوثيقة  المديرفي تقرير  وبعد أن نََظر (ع) 

شعبية الديمقراطية في  يدين -١ شّدِ العبارات التجارب النووية الست التي أجرتها جمهورية كوريا ال مجدَّداً بأ
  انتهاك وتجاهل سافر للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة؛

عبية الديمقراطية إلى أن تمتنع عن إجراء أي تجربة نووي ويدعو -٢ ة أخرى، عمالً جمهورية كوريا الش
  بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة؛

دَّة -٣ د بش عبية الديمقراطية، كما  وينّدِ طلع بها جمهورية كوريا الش طة النووية الجارية التي تض بجميع األنش
ى وقف جميع هذه األنشطة، وأّيِ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عل ويحثُّ هو مبيَّن في تقرير المدير العام، 

طة طارية، بما في ذلك أنش يعها، بهدف إنتاج مواد انش إعادة و اإلثراء جهود إلعادة تعديل مرافقها النووية أو توس
  المعالجة؛

د -٤ عبية الديمقراطية من إجراءات لوقف كّلِ تعاون مع الوكالة،  وينّدِ ويؤيِّد بما اتخذته جمهورية كوريا الش
ة يدجراءات التي اتَّخذها مجلس المحافظين، اإل بقوَّ بما يبذل المدير العام واألمانة من جهود غير منحازة  ويش

  بهدف تطبيق الضمانات الشاملة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

على أهمية الحفاظ على السلم واالستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا  ويؤكد مجدداً  -٥
داطبةً؛ وتحقيقاً لهذا الغرض، ق ّدِ لمي لدعم  يش ي وس ول إلى حل دبلوماس على أهمية تهيئة ظروف مواتية للوص

  نزع السالح النووي في شبه الجزيرة الكورية؛

د من جديد -٦ ل إليها والتنفيذ  ويؤّكِ ية األطراف واالتفاقات التي تم التوص داس على أهمية المحادثات الس
تر ادر في الكامل للبيان المش ية الص داس بتمبر  ١٩ك للمحادثات الس الذي يرمي إلى تحقيق تقدم  ٢٠٠٥أيلول/س

  ملموس صوب إخالء شبه الجزيرة الكورية من األسلحة النووية بشكل قابل للتحقُّق؛

عبية الديمقراطية من جانب،  ويدعم -٧ ية بين الواليات المتحدة وجمهورية كوريا الش االت الدبلوماس االتص
عبية الديمقراطية من جانب آخر، وبين جمه اركين على تنفيذ  ويحثورية كوريا وجمهورية كوريا الش المش

به الجزيرة  عبية الديمقراطية بالعمل على إخالء ش التزاماتهم بالكامل، بما في ذلك التزامات جمهورية كوريا الش
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ترك بي بما يعبِّر عنه البيان المش لحة النووية حس ن الواليات المتحدة وجمهورية كوريا الكورية بالكامل من األس
خ  عبية الديمقراطية المؤرَّ خ ٢٠١٨حزيران/يونيه  ١٢الش ان/أبريل  ٢٧، وإعالن بانمونجوم المؤرَّ ، ٢٠١٨نيس

خ  ة المؤرَّ ديمقراطي ة ال عبي ا الش ة كوري ا وجمهوري ة كوري ترك بين جمهوري انغ المش وإعالن بيونغ ي
  ؛٢٠١٨أيلول/سبتمبر  ١٩

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على االمتثال الكامل لجميع التزاماتها بموجب قرارات  ويحثُّ بشدة -٨
دة  ابع لألمم المتح ) ٢٠١٣( ٢٠٩٤) و٢٠١٣( ٢٠٨٧) و٢٠٠٩( ١٨٧٤) و٢٠٠٦( ١٧١٨مجلس األمن الت

) ٢٠١٧( ٢٣٩٧) و٢٠١٧( ٢٣٧٥) و٢٠١٧( ٢٣٧١) و٢٠١٧( ٢٣٥٦) و٢٠١٦( ٢٣٢١) و٢٠١٦( ٢٢٧٠و
ائر القر لحتها النووية والبرامج وس ة نحو التخلي عن جميع أس لة، وعلى اتخاذ خطوات ملموس ارات ذات الص

  ؛فوراً جميع األنشطة المتصلة بذلكالنووية القائمة بشكل كامل وقابل للتحقُّق وال رجعة فيه، وأن توقف 

د -٩ ّدِ ا ويش اء التزاماتها تنفيذاً تامًّ امالً وفوريًّا عمالً بقرارات  على أهمية أن تنفِّذ جميع الدول األعض وش
  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة؛

د من جديد -١٠ عبية الديمقراطية ال يمكن أن يكون لها مركز الدولة الحائزة  ويؤّكِ أنَّ جمهورية كوريا الش
لألمم المتحدة  لألسلحة النووية وفقاً لمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، كما ورد في قراري مجلس األمن التابع

ي لألطراف في معاهدة عدم ٢٠٠٩( ١٨٧٤) و٢٠٠٦( ١٧١٨ تعراض )، وفي الوثيقة الختامية للمؤتمر االس
  ؛٢٠١٠االنتشار لعام 

ار وأن تتعاون  ويدعو -١١ ا لمعاهدة عدم االنتش عبية الديمقراطية إلى أن تمتثل امتثاالً تامًّ جمهورية كوريا الش
مانات  فوراً مع الوكالة على التنفيذ طة الض املة، بما في ذلك جميع أنش مانات الوكالة الش الكامل والفعال لض

طالع بها منذ عام  مانات، والتي لم تتمكن الوكالة من االض وص عليها في اتفاق الض رورية المنص ، ١٩٩٤الض
مانات الوكالة وعدم تمكُّن الوكا بب طول غياب تطبيق ض أت بس ائل عالقة قد تكون نش وي أي مس لة من وأن تس

  ؛٢٠٠٩المعاينة منذ نيسان/أبريل 

الجهود المكثفة التي تبذلها األمانة لتعزيز استعدادها لالضطالع بدورها األساسي، في إطار  ويدعم بشدة -١٢
ل إليه البلدان المعنية، ورهناً بوالية ُمقَابلة يحددها مجلس المحافظين، في التحقق من البرنامج  ي تتوص ياس حل س

عبية الديمقراطية، بما في ذلك إجراءات تحديث نُهج وإجراءات التحقق، وتحديد النووي لجمهوري ة كوريا الش
بة،  مان توافر تكنولوجيات ومعدات التحقق المناس ين، وض جعوتدريب المفتش لة  ويش المدير العام على مواص

  تزويد المجلس بالمعلومات ذات الصلة بشأن هذه الترتيبات الجديدة؛

ّجع -١٣ ية للمجتمع الدولي في جميع المحافل المتاحة  ويدعم ويش لمية والدبلوماس الجهود والمبادرات الس
به الجزيرة  الم وازدهار دائمين في ش بة، بما في ذلك تدابير بناء الثقة للحد من التوترات، وتحقيق س والمناس

  الكورية؛

  ؛إلى األمانة أن تواصل إتاحة هذا القرار لجميع األطراف المهتمة ويطلب -١٤

ر -١٥ تين  ويقّرِ ألة قيد النظر، وأن ُيدرج في جدول أعمال دورته العادية الثالثة والس أن يُبقي هذه المس
عبية الديمقراطية في إطار ٢٠١٩( مانات المعقود بين الوكالة وجمهورية كوريا الش ) بنداً عنوانه "تنفيذ اتفاق الض

  معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية".


