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عامتوزيع 
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األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

 
خة   ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٩رسالة مؤرَّ

 وردت من كازاخستان فيما يتعلق بقرار اللجنة األولى
 ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٥التابعة للجمعية العامة المعتمد في 

  بشأن اإلعالن العالمي لتحقيق عالم خال من األسلحة النووية
 

 

 
  

 

ة   -١ خ ة، مؤرَّ دى الوكال تان ل ة كازاخس ة لجمھوري ة الدائم ن البعث الة م ة رس ت األمان رين  ٩تلّق تش
ة نسخة من ، طلبت فيھا البعثة ٢٠١٥الثاني/نوفمبر  الدائمة أن تحيل األمانة إلى جميع الدول األعضاء في الوكال

ي  د ف ة المعتم ة العام ة للجمعي ى التابع ة األول رار اللجن اني/نوفمبر  ٥ق المي  ٢٠١٥تشرين الث بشأن اإلعالن الع
  لتحقيق عالم خال من األسلحة النووية.

م طيَّه الرسالة المذكورة ونص القرار، بناًء ع  -٢   لى الطلب، لعلم جميع الدول األعضاء.وتعمَّ
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  الملحق

 البعثة الدائمة لجمھورية كازاخستان
 لدى المنظمات الدولية في فيينا

  

30-37/305  

  

ة  ات الدولي دى المنظم تان ل ة كازاخس ة لجمھوري ة الدائم ة ُتھدي البعث ة الدولي ى الوكال ا إل ا أطيب تحياتھ ي فيين ف
د في الخامس  ة المعتم ة العام ة للجمعي ى التابع ة األول فھا أن تحيل طيَّه نسخة من قرار اللجن للطاقة الذرية، ويشرِّ

اني/نوفمبر  رين الث ن تش ن  ٢٠١٥م ب م ة، وتطل لحة النووي ن األس ال م الم خ ق ع المي لتحقي أن اإلعالن الع بش
ل بإحالة ھذه النسخة من القرار إلى جميع الدول األعضاء في الوكالة للرجوع إليھا.الوكالة أن تت   فضَّ

وتغتنم البعثة الدائمة لجمھورية كازاخستان لدى المنظمات الدولية في فيينا ھذه الفرصة لكي تعرب مجدداً للوكالة 
  الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا.

  صفحة. ٢٦اللغات الرسمية لألمم المتحدة، المرفق: نص القرار بجميع 

  

  [الختم]

  ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  فيينا
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 الدورة السبعون
 اللجنة األوىل

 (ب) من جدول األعمال ٩٧البند 
    نزع السالح النووي :نزع السالح العام الكامل

: ، مــالويكازاخســتانأوزبكسـتان، مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، السـنغال، قريغيزســتان،     
 منقح مشروع قرار

  
 تحقيق عامل خال من األسلحة النووية  ل عامليالعالن اإل  

 
 ،  إن اجلمعية العامة 

 ،بشكل تام إىل تأييدها الطويل األمد إزالة مجيع األسلحة النووية إذ تشري 

 بضرورة حتقيق عامل خال من األسلحة النووية، وإذ تسلم 

لالتفــاق الــذي جـرى التوصــل إليــه  الــدور األساسـي  علــى يف هــذا الصـدد   تشـدد وإذ  
 حزيــران/ ٣٠يف  للجمعيــة العامــة املعتمــدة االســتثنائية العاشــرة ةدورللــبشــأن الوثيقــة اخلتاميــة 

اختـاذ تـدابري فعالـة لـرتع السـالح النـووي       ”، اليت تنص يف مجلة أمـور علـى أن   )١(١٩٧٨ يونيه
 ،“قصوىومنع احلرب النووية له أولوية 

 يف حتقيـق  )٢(ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية احلاسمالدور  علىتشدد أيضا وإذ  
نزع السالح النـووي وعـدم االنتشـار النـووي، وإذ تشـري، بصـفة خاصـة، إىل التعهـد الصـريح          

الدول احلائزة لألسلحة النووية بتحقيق اإلزالة التامة لترساناا النووية، مبـا يفضـي    دمتهالذي ق
__________ 

 .١٠/٢-القرار دإ )١( 

 )٢( United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485. 
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يت الـ إىل نزع السالح النووي، وفقـا لاللتزامـات املقدمـة يف إطـار املـادة السادسـة مـن املعاهـدة         
ة النوويـة السـتعراض املعاهـدة    عليها يف مؤمتر األطـراف يف معاهـدة عـدم انتشـار األسـلح      اتفق
 ،٢٠١٠لعام  يؤمتر االستعراضاملوأعيد تأكيدها يف  ٢٠٠٠ عام

فتـوى حمكمـة العـدل الدوليـة املتعلقـة بعـدم مشـروعية التهديـد          يف اعتبارهـا  وإذ تأخذ 
ــة أو اســتخدامها، الصــادرة يف    ــه  ٨باألســلحة النووي ــا  )٣(١٩٩٦متوز/يولي ، الــيت خلصــت فيه

احملكمة باإلمجاع إىل أن هناك التزاما قائمـا بالسـعي بنيـة صـادقة إىل إجـراء مفاوضـات تفضـي        
ظـل رقابـة دوليـة صـارمة وفعالـة، وبالوصـول ـذه         إىل نزع السالح النووي جبميـع جوانبـه يف  

 املفاوضات إىل نتيجة،

، وإن مل تكــن نشـاء منــاطق خاليــة مـن األســلحة النوويــة  إلباملســامهة الكــبرية  وإذ تقـر  
وعـدم االنتشـار النـووي،     نـزع السـالح النـووي    يف السعي إىل بلوغ هـديف  هدفا يف حد ذاا،

، وإذ تعيـد تأكيــد القـرار السياســي الـذي اختذتــه    شـكل تــام يف انتظـار إزالــة األسـلحة النوويــة ب  
ــة      ١١٥ ــة مــن األســلحة النووي دولــة مــن الــدول األطــراف يف املعاهــدات املنشــئة ملنــاطق خالي

 املتمثل يف رفض األسلحة النووية، ،ومنغوليا

إىل املبـــادئ ذات الصـــلة واالتفاقـــات املتعلقـــة بالقـــانون اإلنســـاين الـــدويل  وإذ تشـــري 
إزاء قلــق العــن بــالغ  ٢٠١٠لعــام  يؤمتر االستعراضــاملــاحلــرب، وإذ تالحــظ إعــراب  وقــوانني

 ،)٤(العواقب املفجعة النامجة على الصعيد اإلنساين عن أي استعمال لألسلحة النووية

مــن األســلحة النوويــة املرفــق     اإلعــالن العــاملي لتحقيــق عــامل خــال     تعتمــد - ١ 
 القرار؛ ذا

ومؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات     الــدول ووكــاالت    تــدعو - ٢ 
 والتشجيع على تنفيذه؛ اإلعالنىل نشر إاحلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الثالثـة والسـبعني    تطلب - ٣ 
 ؛تقريرا عن تنفيذ اإلعالن العاملي لتحقيق عامل خال من األسلحة النووية

ــدا     تقــرر - ٤  ــة والســبعني بن ــدورا الثالث أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل
ــا   ــا معنون ــامل خــال   ”فرعي ــق ع ــاملي لتحقي ــة  اإلعــالن الع ــد  “ مــن األســلحة النووي يف إطــار البن

 .“نزع السالح العام الكامل”املعنون 
__________ 

 )٣( A/51/218.املرفق ، 

، الوثيقــة ٢٠١٠مــؤمتر األطــراف يف معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة الســتعراض املعاهــدة يف عــام انظــر  )٤( 
االســــتنتاجات والتوصــــيات املتعلقــــة  اجلــــزء األول، ،NPT/CONF.2010/50 (Vol. I))الــــد األول (اخلتاميــــة، 

 بإجراءات املتابعة.
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 املرفق  
 اإلعالن العاملي لتحقيق عامل خال من األسلحة النووية  

 
حنن، الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة، نعلـن التزامنـا املشـترك ـدف حتقيـق         - ١ 

 عامل خال من األسلحة النووية.
عن قلقنا البـالغ إزاء اخلطـر الـذي يهـدد اإلنسـانية مـن جـراء        ونكرر اإلعراب  - ٢ 

ــة        ــام يظــل الضــمانة املطلق ــها بشــكل ت ــد أن إزالت ــة، ونؤكــد مــن جدي وجــود األســلحة النووي
 الوحيدة لعدم استعماهلا أو التهديد باستعماهلا.

إىل تشــجيع جــو تســوده الثقــة والطمأنينــة لتعزيــز األمــن  مجيــع الــدول ونـدعو  - ٣ 
دام ــدف اإلســهام يف إجيــاد عــامل خــال مــن  ــــل ومستــــو شامـني علــى حنـــرار الدوليـــواالستقــ

 األسلحة النووية.
أن أي اســتعمال لألســلحة النوويــة ســيكون خمالفــا لــروح نؤكــد مــن جديــد و - ٤ 

املتحـدة، وسيشـكل انتـهاكا للقـانون الـدويل، وخباصـة القـانون اإلنسـاين الـدويل،           ميثاق األمم
 .متثل ديدا جسيما لبقاء البشرية ذاتهاألسلحة النووية  أن أيضا ونكرر

ضـــرورة كفالـــة أن تكـــون السياســـات واملمارســـات الوطنيـــة  ونشـــدد علـــى - ٥ 
 متوافقة مع هدف حتقيق عامل خال من األسلحة النووية.

ونكرر اإلعراب عن قلقنا البالغ إزاء مـا يترتـب علـى أي اسـتخدام لألسـلحة       - ٦ 
، ويف هــذا الصــدد، يــب جبميــع الــدول  مفجعــة علــى الصــعيد اإلنســاين عواقــب  النوويــة مــن
كــل األوقـات علــى التقيـد بأحكــام القـانون الــدويل السـاري، مبــا يف ذلـك القــانون       احلـرص يف 
 الدويل.   اإلنساين
ــزال       - ٧  ــوارد البشــرية واالقتصــادية الــيت ال ت ــا إزاء امل ونكــرر اإلعــراب عــن قلقن

تلـك املـوارد يف    ونـدعو إىل أن تسـتثمر   يـة وصـيانتها وحتـديثها،    تكرس لتطوير األسـلحة النوو 
 تعزيز السالم واألمن والتنمية املستدامة وإخراج ماليني الناس من الفقر.

الدور احملوري الذي تؤديه األمم املتحـدة يف عمليـات نـزع    نؤكد من جديد و - ٨ 
 السالح وعدم االنتشار وحتديد األسلحة.  

ــد  و - ٩  ــن جديـ ــد مـ ــدأنؤكـ ــي يف    مبـ ــدأ األساسـ ــفه املبـ ــراف بوصـ ــة األطـ تعدديـ
إىل إحـراز تقـدم حنـو    امللحـة  احلاجة باملفاوضات يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار، ونسلم 

مفاوضات متعددة األطراف بشأن نزع السالح النووي، وال سيما من أجل متكني مؤمتر نـزع  
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ــوارد يف الوثيقــة    ــه علــى النحــو ال ــدورة االســتثنائية العاشــرة   الســالح مــن أداء واليت ــة لل اخلتامي
 .)٥(١٩٧٨حزيران/يونيه  ٣٠املعتمدة يف  العامة للجمعية
ونؤكد من جديد أن نزع السالح النـووي وعـدم االنتشـار النـووي عمليتـان       - ١٠ 

 تعزز الواحدة منهما األخرى.  
األولويـة   علـى سـبيل  تدابري فعالة لـرتع السـالح النـووي    نؤكد ضرورة اختاذ و - ١١ 

الــدول احلــائزة لألســلحة النوويــة إزالــة مجيــع أنــواع أســلحتها النوويــة  يــب جبميــع العليــا، و ،
والقيـام، ريثمــا تفعــل ذلــك، باحلــد مـن دور األســلحة النوويــة يف السياســات األمنيــة وبتفــادي   

 األنشطة اليت تعيق حتقيق عامل خال من األسلحة النووية.
كــل مـادة مــن مـواد معاهــدة عـدم انتشــار األســلحة    أن  التأكيــد علـى  ونكـرر  - ١٢ 

الــدول يــب بيف مجيــع األوقــات ويف مجيــع الظــروف، و فيهــا النوويــة ملزمــة للــدول األطــراف
احلائزة لألسلحة النووية لتنفيذ التزاماا مبوجب املعاهدة وااللتزامات اليت قُـدمت يف املـؤمترات   

 .٢٠١٠و  ٢٠٠٠و  ١٩٩٥االستعراضية لألعوام 
ونؤكد من جديد عزمنا على تنفيذ التزاماتنا وواجباتنا املتعلقـة بـرتع السـالح     - ١٣ 
اختاذ تدابري إضافية لتعزيـز سـيادة القـانون يف جمـال نـزع السـالح،       على املضي قدما يف النووي 

التفــاوض علــى صــك ملــزم قانونــا يكــون عامليــا وغــري متييــزي ومتعــدد األطــراف     بســبل منــها
 زالة التامة لألسلحة النووية.  واعتماده من أجل اإل

عمليـة   سـيتأتى مـن خـالل   ونسلم بأن حتقيق عامل خال مـن األسـلحة النوويـة     - ١٤ 
 دول زمين متفق عليه.تتم وفقا جل ينبغي أن تدرجيية

خطوات عملية أخرى تفضي إىل نزع السـالح   أن تتخذميع الدول يب جبو - ١٥ 
ة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية العاشـرة للجمعيـة العامـة       وفقا للمبادئ الـواردة يف الوثيقـ  النووي 

 .  ١٩٧٨حزيران/يونيه  ٣٠املعتمدة يف 
ونؤكــد مــن جديــد أن التــدابري املتعلقــة باألســلحة النوويــة ينبغــي أن تســتويف    - ١٦ 

دد األطـــراف واملتمثلـــة يف التحقـــق الصـــارم والالرجعـــة ـــــر املتفـــق عليهـــا بشـــكل متعـــــاملعايي
ـــوالشفافي ـــة، وأن تتخــ ـــذ مــ ــع    ــ ــة التامــة جلمي ــا بتحقيــق اإلزال ن خــالل تعهــدات ملزمــة قانون

 األسلحة النووية.
 

__________ 

 .١٠/٢-القرار دإ )٥( 
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ونشـجع مجيـع الـدول املعنيـة علـى إنشـاء منـاطق أخـرى خاليـة مـن األســلحة            - ١٧ 
، ونـدعو بقـوة إىل التنفيـذ    )٦(١٩٩٩عـام  التوجيهية هليئـة نـزع السـالح ل    لمبادئلوفقا   النووية

لعاجل لقرارات اجلمعية العامة املتعلقة بإنشاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف      الكامل وا
 الشرق األوسط.

 ١٨ -  ــة حـــىت اآلن، و ــامهات املقدمـ ــيد باملسـ ــة  يـــب جبونشـ ميـــع الـــدول ومنظومـ
املتحدة واملنظمات اإلقليميـة والربملـانيني واتمـع املـدين واألوسـاط األكادمييـة ووسـائط         األمم
األسـلحة النوويـة،    م واألفراد اختاذ املزيد من اإلجراءات الرامية إىل حتقيق عامل خال مـن اإلعال

 بوسائل منها الترويج لليوم الدويل لإلزالة الكاملة لألسلحة النووية.
واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة    ونشجع مجيـع الـدول ومنظومـة األمـم املتحـدة       - ١٩ 

دين علــى تعزيــز التثقيــف يف جمــال نــزع الســالح وعــدم  واتمــع املــواملنظمــات غــري احلكوميــة 
 االنتشار سعيا إىل حتقيق عامل خال من األسلحة النووية.

 

__________ 

، املرفـق األول،  (A/54/42) ٤٢الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة واخلمسـون، امللحـق رقـم        انظر:  )٦( 
 .الفرع جيم
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