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 قرار اختذته اجلمعية العامة 

 [(A/58/462) بناء على تقرير اللجنة األوىل]
 

حنو عامل خال من األسلحة النووية: خطة جديدة  - ٥١/٥٨
 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشــــري إىل قراراــــا ٧٧/٥٣ ذال املــــؤرخ ٤ كــــانون األول/ديســــــمرب ١٩٩٨، 
و ٥٤/٥٤ زاي املـــــؤرخ ١ كـــــانون األول/ديســـــمرب ١٩٩٩، و ٣٣/٥٥ جيـــــم املــــــؤرخ 

٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠، و ٥٩/٥٧ املؤرخ ٢٢ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، 
واقتناعا منها بأن وجود األسـلحة النوويـة يشـكل ديـدا لبقـاء البشـرية وأن الضمـان 
احلقيقـي الوحيـد ضـد اسـتعمال هـذه األسـلحة أو التـهديد باســـتعماهلا هــو اإلزالــة التامــة هلــا 

والتأكد من أا لن تستخدم أو تنتج مرة أخرى مطلقا، 
واقتناعـا منـها أيضـا بـأن اإلبقـاء علـى األسـلحة النوويـة ينطـوي علـى اخلطـــر املــالزم 

املتمثل يف انتشار تلك األسلحة ووقوعها يف أيدي أطراف خالف الدول، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أن عـدم االنتشـــار النــووي ونــزع الســالح النــووي عمليتــان 
متداعمتـان وتكتسـيان نفـس القـدر مـن األمهيـة وتتطلبـان إحـراز تقـدم فيـــهما معــا علــى حنــو 

متواصل وال رجعة فيه، 
وإذ تعلن أن مشاركة اتمع الدويل ككل تعترب مسألة أساسية للحفاظ علـى السـالم 
واالستقرار الدوليني وتعزيزمها، وأن األمن الدويل يعترب شاغال مجاعيا يتطلب التـزاما مجاعيا، 

وإذ تعلن أيضا أن املعاهدات اليت جرى التفاوض بشـأا علـى نطـاق دويل يف ميـدان 
نزع السالح قد سامهت مسامهة أساسية يف السالم واألمن الدوليني، وأن تدابري نزع السـالح 
النووي األحادية والثنائية تكمل النهج املتعدد األطراف القـائم علـى أسـاس املعـاهدات والـذي 

يرمي إىل نزع السالح النووي، 
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وإذ تشري إىل فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن مشـروعية التـهديد باألسـلحة النوويـة 
أو استعماهلا، الصادرة يف الهاي يف ٨ متوز/يوليه ١٩٩٦(١)، 

وإذ تعلن أن أي افتراض باحليازة الالائية لألسلحة النووية من جانب الدول احلـائزة 
لألسـلحة النوويـة يتعـارض مـع تكـامل نظـام عـدم االنتشـار النـووي واسـتمراره ومـــع اهلــدف 

األكرب للحفاظ على السالم واألمن الدوليني، 
وإذ تعلـن أن كـل مـادة يف معـاهدة عـدم انتشـار األســـلحة النوويــة(٢) ملزمــة للــدول 
األطراف يف مجيع األوقات ويف مجيع الظروف، وأنه مـن احملتـم اعتبـار مجيـع الـدول األطـراف 
مسؤولة مسؤولية كاملة فيما يتعلق باالمتثال الصارم اللتزاماـا مبوجـب املعـاهدة الـيت قطعـت 

فيها التعهدات بشأن نزع السالح النووي، واليت يظل تنفيذها أمرا واجبا، 
وإذ تعرب عن قلقها الشديد ألنـه مل حيـدث حـىت اآلن سـوى تقـدم ضئيـل يف تنفيـذ 
اخلـطـوات الثالث عشرة املتعلقة برتع السالح النووي، وإذ تصمم على تنفيـذ هـذه اخلطـوات 
العملية الثالث عشـرة الـيت اتفـق عليـها مجيـع الـدول األطـراف يف مؤمتـر األطـراف يف معـاهدة 

عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام ٢٠٠٠(٣)، 
وإذ تعرب عن قلقها الشديد الستمرار إخفـاق مؤمتـر نـزع السـالح يف معـاجلة نـزع 
ـــددة األطــراف  السـالح النـووي واسـتئناف املفاوضـات بشـأن إبـرام معـاهدة غـري متييزيـة ومتع
وقابلة للتحقق على نطاق دويل وبطريقة فعالة حلظـر إنتـاج املـواد االنشـطارية لصنـع األسـلحة 
النووية أو األجهزة املتفجـرة النوويـة األخـرى تـأخذ يف اعتبارهـا هـديف نـزع السـالح النـووي 

وعدم االنتشار النووي، 
وإذ تعرب عن قلقها البالغ لعدم دخول معاهدة احلظـر الشـامل للتجـارب النوويـة(٤) 

حيز النفاذ إلـى اآلن، 

                                                           
A/51/218، املرفــق؛ انظــر أيضــا: مشــروعية التــهديد باألســلحة النوويـــة أو اســـتعماهلا، فتـــوى، تقـــارير  (١)

حمكمة العدل الدولية، ١٩٩٦، الصفحة ٢٢٦ من النص االنكليزي. 
األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ٧٢٩، الرقم ١٠٤٨٥.  (٢)

انظــر: مؤمتــر األطــراف يف معــاهدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة الســـتعراض املعـــاهدة عـــام ٢٠٠٠،  (٣)
N و Corr.1 و 2)، اجلــزء األول،  PT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) لد األولالوثيقة اخلتامية، ا

الفرع املعنون �املادة السادسة والفقرات الثامنة إىل الثانية عشرة من الديباجة�، الفقرة ١٥. 
انظر القرار ٢٤٥/٥٠.  (٤)
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وإذ تؤكــد أمهيــة تقــدمي التقــارير الدوريــة يف تعزيــز الثقــة يف معــاهدة عــدم انتشــار 
األسلحة النووية، 

وإذ تالحـظ اإلكمـال النـاجح يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ للمرحلـة األوىل مـن املبــادرة 
الثالثيـة األطـراف بـني الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـــة واالحتــاد الروســي والواليــات املتحــدة 
األمريكيـة، الـيت ـدف إىل التمكـني مـن وضـع املـواد النوويـة الفائضـة املتخلفـة عـن األســـلحة 

املفككة حتت ضمانات دولية، 
واقتناعا منها بأن إجراء املزيد من خفض األسـلحة النوويـة غـري االسـتراتيجية يشـكل 

جزءا ال يتجزأ من عملية خفض األسلحة النووية ونزع السالح النووي، 
وإذ تالحـظ أنـه بـالرغم مـن االتفاقـات الثنائيـة، فإنـه ال يوجـــد أي دليــل علــى بــذل 
جـهود تشـمل مجيـع الـدول اخلمـس احلـائزة لألسـلحة النوويـــة يف العمليــة املتعــددة األطــراف 

املؤدية إىل اإلزالة التامة لألسلحة النووية، 
وإذ تعلن أنه من األساسي أن تنطبق على مجيع تدابـري نـزع السـالح النـووي املبـادئ 

األساسية املتمثلة يف الشفافية والتحقق والالرجعـة، 
وإذ تعرب عن قلقها الشديد الستمرار الدول الثالث اليت مل تنضم بعـد إىل معـاهدة 
عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة وتديـر مرافـق نوويـة غــري خاضعــة لضمانــات، وهــي إســرائيل 
وباكسـتان واهلنـد، يف اإلبقـاء علـى خيـــار الســالح النــووي، ال ســيما بــالنظر إىل آثــار عــدم 
ـــدويل، وبــالنظر، يف هــذا الســياق، إىل اســتمرار التوتــرات  االسـتقرار اإلقليمـي علـى األمـن ال

اإلقليمية واحلالة األمنية املتدهورة يف جنوب آسيا والشرق األوسط، 
وإذ تعرب عن قلقها الشديد أيضا إزاء إعـالن مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة 
انسحاا من معـاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة وقرارهـا إعـادة تشـغيل مفـاعل يونغبيـون 

النووي بدون ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
وإذ تعرب عن القلق ألن تطوير دفاعـات بـالقذائف قـد يؤثـر سـلبا يف نـزع السـالح 
النووي وعدم االنتشار النووي، وقد يؤدي إىل سباق جديد للتسلح علـى األرض ويف الفضـاء 

اخلارجي، 
وإذ تشدد على عدم اختاذ أي إجراء قد يؤدي إىل تسليح الفضاء اخلارجي، 

وإذ تعـرب عـن قلقـها الشـديد إزاء النـُّــهج املسـتجدة الـيت تعطـي دورا أوسـع نطاقـــا 
ـــا يف ذلــك تســويغ اســتخدام أنــواع  لألسـلحة النوويـة كجـزء مـن االسـتراتيجيات األمنيـة، مب

جديدة من األسلحة النووية وإمكانية تطويرها، 



A/RES/58/51

4

وإذ ترحب كذلك بالتقدم احملـرز يف إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية، 
وإذ تشري إىل إعــالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة(٥)، الـذي أعلـن فيـه رؤسـاء الـدول 
واحلكومات عن تصميمهم على السعي إىل إزالة أسـلحة الدمـار الشـامل، وال سـيما األسـلحة 
النووية، واإلبقاء على مجيع اخليارات مفتوحة لتحقيق هذا اهلـدف، مبـا يف ذلـك إمكانيـة عقـد 

مؤمتر دويل لتحديد سبل القضاء على األخطار النووية، 
وإذ تأخذ يف االعتبار التعهد الصريح الصادر عن الدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة يف 
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األطراف يف معاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة السـتعراض املعـاهدة 
عام ٢٠٠٠، بتحقيق اإلزالة التامة لترساناا النووية مبا يؤدي إىل نزع السالح النـووي، وهـو 

األمر الذي التزمت به مجيع الدول األطراف يف املعاهدة مبوجب املادة السادسة منها(٦)، 
تؤكـد مـن جديـد أن أي احتمـال السـتخدام األســـلحة النوويــة ميثــل خطــرا  - ١

متواصال يهدد اإلنسانية؛ 
تناشد مجيع الدول أن متتنع عن أي عمل قـد يقـود إىل سـباق جديـد للتسـلح  - ٢

بالسالح النووي أو قد يؤثر سلبا يف نزع السالح النووي وعدم انتشاره؛ 
تناشــد مجيــع الــدول أن تفــي جبميــع االلتزامــــات الواقعـــة عليـــها مبوجـــب  - ٣

املعاهدات الدولية والقانون الدويل يف جمال نزع السالح النووي وعدم انتشاره؛ 
ـــذ الكــامل والفعــال  تناشـد مجيـع الـدول األطـراف أن تواصـل بتصميـم التنفي - ٤
لالتفاقــات املتوصــل إليــها يف مؤمتــر األطــراف يف معــاهدة عــدم انتشــــار األســـلحة النوويـــة 
الستعراض املعاهدة عام ٢٠٠٠(٧)، وهــو املؤمتـر الـذي توفـر نتائجـه اخلطـة األساسـية املطلوبـة 

لتحقيق نزع السالح النووي؛ 
توافــق علـى أن مـــن املــهم وامللــح احلصــول علــى التوقيعــات والتصديقــات  - ٥

الالزمة على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية(٤) للتبكري ببدء نفاذها؛ 

                                                           
انظر القرار ٢/٥٥.  (٥)

ـــة  مؤمتــر األطــراف يف معــاهدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة الســتعراض املعــاهدة عــام ٢٠٠٠، الوثيق (٦)
N و Corr.1 و 2)، اجلــزء األول، الفــرع  PT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) لد األولاخلتامية، ا

املعنون �املادة السادسة والفقرات الثامنة إىل الثانية عشرة من الديباجة�، الفقرة ٦:١٥. 
انظــر: مؤمتــر األطــراف يف معــاهدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة الســـتعراض املعـــاهدة عـــام ٢٠٠٠،  (٧)

الوثيقة اخلتامية، الد األول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، اجلزء األول. 
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تدعــو إىل دعم ومواصلة وقـف تفجـريات جتـارب األسـلحة النوويـة وغريهـا  - ٦
من التفجريات النووية ريثما يبدأ نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية؛ 

تؤكـد احلاجـة امللحـة إىل دخـــول معـاهدة احلظـر الشـامل للتجـــارب النوويــة  - ٧
حيز النفاذ ضمن سياق التقدم احملرز يف تطبيق النظام الدويل للمراقبة؛ 

تدعــو الدول احلائزة لألسلحة النووية أن تنفذ االلتزامـات املعلنـة يف معـاهدة  - ٨
عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة(٢)، وكذلـك يف ســـائر االتفاقــات أو املبــادرات املتعلقــة بنـــزع 
السالح النووي أو ختفيضه، وأن تطبق مبدأ الالرجعـة، وذلك بتدمري رؤوسها احلربيـة النوويـة 

وجتنب اإلبقاء عليها يف وضع قد جيعل من السهل إعادة نشرها؛ 
تســلم بــأن التخفيضــات املســتهدفة مبعــاهدة ختفيــــض األســـلحة اهلجوميـــة  - ٩
االستراتيجية (�معاهدة موسكو�)(٨) ألعـداد الرؤوس احلربية النووية االستراتيجية اليت جـرى 
نشرها متثل خطوة إجيابية أوىل، وتدعو الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد الروسي إىل جعـل 
املعاهدة قابلة للتحقق وال رجعة فيـها وشـفافة، وإىل التصـدي ملسـألة الـرؤوس احلربيـة اخلاملـة 

جلعلها تدبريا فعاال من تدابري نزع السالح النووي؛ 
توافــق على ضرورة إعطاء أولوية أكرب لزيادة ختفيـض األسـلحة النوويـة غـري  - ١٠
االسـتراتيجية بوصـف ذلـك خطـوة هامـة صـوب إزالـة األسـلحة النوويـة، ولالضطـالع بذلــك 

بطريقة شاملة، مبا يف ذلك القيام مبا يلي: 
زيــادة ختفيــض األســلحة النوويــة غــــري االســـتراتيجية وإزالتـــها اســـتنادا إىل  (أ)

مبادرات انفرادية وكجزء ال يتجزأ من عملية ختفيض األسلحة النووية ونزعها؛ 
تنفيذ التخفيضات بطريقة شفافة وقابلة للتحقق وال رجعة فيـها؛  (ب)

احلفاظ على املبادرتني النوويتني الرئاسيتني اللتـني اختذمـا الواليـات املتحـدة  (ج)
األمريكية واحتاد اجلمهوريات االشتراكية السـوفياتية/االحتـاد الروسـي بشـأن األسـلحة النوويـة 

غري االستراتيجية يف عامي ١٩٩١ و ١٩٩٢، وإعادة تأكيدمها وتنفيذمها؛ 
ــــن مبادرتيـــهما  قيــام االحتــاد الروســي والواليــات املتحــدة األمريكيــة بتدوي (د)
النوويتني الرئاسيتني رمسيا يف شكل صكني قـانونيني، وشـروعهما يف مفاوضـات بشـأن إجـراء 

مزيد من التخفيضات يف تلك األسلحة؛ 

                                                           
 .CD/1674 انظر (٨)



A/RES/58/51

6

ـــن األســلحة  تعزيـز تدابـري خاصـة متعلقـة بـاألمن واحلمايـة املاديـة لنقـل وختزي (هـ)
النووية غري االستراتيجية ومكوناا واملواد ذات الصلة ا بالقيام، يف مجلة أمـور، بوضـع تلـك 
األسـلحة يف مواقـع ختزيـن مركزيـة آمنــة ماديـا ـدف قيـام الـدول احلـــائزة لألســلحة النوويــة 
بعد ذلك بنقلها وإزالتها يف إطار عملية نزع السالح النووي امللتزمة ا مبوجب معـاهدة عـدم 
انتشار األسلحة النووية، فضال عن اخلطوات الضرورية اليت يتعني اختاذهـا يف هـذا الصـدد مـن 

قبل مجيع الدول احلائزة لألسلحة النووية اليت توجد يف حوزا أسلحة من ذلك النوع؛ 
اختاذ املزيد من تدابري بناء الثقة والشـفافية للحـد مـن التـهديدات الناشـئة عـن  (و)

األسلحة النووية غري االستراتيجية؛ 
اختاذ تدابري ملموسة متفـق عليـها للحـد بقـدر أكـرب مـن وضـع التـأهب لنظـم  (ز)
األسـلحة النوويـة غـري االســـتراتيجية بغيــة احلــد مــن خطــر اســتخدام األســلحة النوويــة غــري 

االستراتيجية؛ 
تعهد الدول احلائزة لألسلحة النووية اليت لديها أسلحة مـن هـذا القبيـل بعـدم  (ح)
زيـادة عـدد األسـلحة املنشـورة أو أنواعـها وعـدم تطويـــر أنــواع جديــدة مــن تلــك األســلحة 

أو تسويغ استخدامها؛ 
حظـر أنـواع األســـلحة النوويــة غــري االســتراتيجية الــيت أزيلــت بــالفعل مــن  (ط)
ترسانات بعض الدول احلائزة لألسلحة النووية وإنشاء آليات للشـفافية مـن أجـل التحقـق مـن 

إزالة تلك األسلحة؛ 
تناشـد الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة أن تزيـد مـــن شــفافيتها واســتجابتها  - ١١

للمساءلة فيما يتعلق بترساناا من األسلحة النووية ومن تنفيذها لتدابري نزع السالح؛ 
توافــق على وجوب أن ينشئ مؤمتر نـزع السـالح دون تأخـري جلنـة خمصصـة  - ١٢

مالئمة ملعاجلة مسألة نزع السالح النووي؛ 
تـوافـق علـى وجـوب أن يســـتأنف مؤمتــر نــزع الســالح املفاوضــات بشــأن  - ١٣
معاهدة غري متييزية ومتعددة األطراف وقابلة للتحقـق دوليـا وبصـورة فعالـة حلظـر إنتـاج املـواد 
االنشـطارية ألغـــراض األســلحة النوويــة أو غريهــا مــن األجــهزة املتفجــرة النوويــة تــأخذ يف 

اعتبارها هديف نزع السالح النووي وعدم االنتشار النووي؛ 
توافق على وجوب أن ينجز مؤمتـر نـزع السـالح دراسـة واسـتكمال الواليـة  - ١٤
املتعلقة مبنع حدوث سباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي جبميـع جوانبـه، وفقـا ملـا تضمنـه مقـرر 
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املؤمتـر املـؤرخ ١٣ شـباط/فـرباير ١٩٩٢(٩)، وأن يعـاود إنشـاء جلنـة خمصصـة يف أقـــرب وقــت 
ممكن؛ 

تـدعــو الـدول احلـــائزة لألســلحة النوويــة أن تتخــذ اخلطــوات الالزمــة حنــو  - ١٥
اندمـاج مجيـع الـدول اخلمـس احلـائزة لألسـلحة النوويـة بصـــورة كاملــة يف عمليــة تفضــي إىل 

اإلزالة التامة لألسلحة النووية؛ 
تنــوه إلـى أنه ينبغي لالجتمـاع الثـالث للجنـة التحضرييـة ملؤمتـر األطـراف يف  - ١٦
معاهدة عدم انتشار األسـلحة النوويـة السـتعراض املعـاهدة عـام ٢٠٠٥، والجتماعـها الرابـع، 
حسب االقتضاء، وبعد أخذ مـداوالت الـدورات السـابقة ونتائجـها بعـني االعتبـار، بـذل كـل 

جهد ممكن إلصـدار تقرير يتضمن توصيات ملؤمتر استعراض املعاهدة؛ 
تشدد على مـا لتقدمي التقـارير الدوريـة مـن أمهيــة يف تعزيـز الثقـة يف معـاهدة  - ١٧

عدم انتشار األسلحة النووية؛ 
تـدعــو الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة أن حتـــترم احترامــا كــامال التزاماــا  - ١٨
القائمة فيما يتعلق بالضمانـات األمنيـة، ريثمـا يتـم التوصـل إىل اتفـاق متعـدد األطـراف بشـأن 

ضمانات أمنية ملزمة قانونا جلميع الدول غري احلائزة لألسلحة النووية؛ 
تنـــوه إلــى املقترحـات املتعلقـــة بالضمانــات األمنيــة الــيت قدمــت إىل الــدول  - ١٩
األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وتدعـو اللجنـة التحضرييـة ملؤمتـر األطـراف 
يف معـاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة السـتعراض املعـاهدة عـام ٢٠٠٥ إىل إتاحـة الوقــت 
الـالزم للنظـر بصـورة شـاملة يف مسـألة الضمانـات األمنيـــة يف اجتماعــها الثــالث بغيــة التقــدم 

بتوصيات ملؤمتر استعراض املعاهدة بشأن كيفية إحراز تقدم يف املسألة؛ 
تـدعــو الـدول الثـالث الـيت مل تصبـــح بعــد أطرافــا يف معــاهدة عــدم انتشــار  - ٢٠
األسلحــة النوويـة وتديـر مرافـق نوويـة غــري خاضعــة للضمانــات، وهــي إســرائيل وباكســتان 
واهلند، أن تنضم فورا ودون شروط إىل املعاهدة باعتبارها دوال غري حـائزة لألسـلحة النوويـة، 
ــــات الضمانـــات الشـــاملة املطلوبـــة، إىل جـــانب الـــربوتوكوالت اإلضافيـــة،  وأن تنفــذ اتفاق
مبا يتمشى مع الربوتوكول النموذجي اإلضايف امللحـق باالتفاقات املربمـة بـني الـدول والوكالـة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة لتطبيــق الضمانــات الــــيت وافـــق عليـــها جملـــس حمـــافظي الوكالـــة يف 
١٥ أيار/مايو ١٩٩٧(١٠) لكفالة عدم االنتشار النووي، وأن تقوم بوضـوح وسـرعة بـالرجوع 
عــن أيــة سياسـات تسـعى إىل تطويـر أي أسـلحة نوويـة أو نشـرها، ومتتنـع عـن أي عمـــل قــد 

                                                           
 .CD/1125 (٩)

 .I N FCIRC/540 (Corrected) ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية (١٠)
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يقوض السالم واألمـن اإلقليميـني والدوليـني وجـهود اتمـع الـدويل الراميـة إىل نـزع السـالح 
النووي ومنع انتشار األسلحة النووية؛ 

تؤكـد مـن جديـد اقتناعهـا بـأن إنشـاء منـــاطق خاليــة مــن الســالح النــووي  - ٢١
معترف ا دوليــا علــى أســاس الترتيبات اليت يتـم التوصـل إليـها حبريـة فيمـا بـني دول املنطقـة 
املعنية يدعم السالم واألمـن العـامليني واإلقليميـني ويعـزز نظـام عـدم االنتشـار النـووي ويسـهم 

فــي حتقيق هدف نزع السـالح النووي؛ 
تعرب عن القلـق إزاء التوتـرات يف الشـرق األوسـط وجنـوب آسـيا وتعـرب  - ٢٢
جمددا عن التأييد إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وغريها مـن أسـلحة الدمـار الشـامل 

يف الشرق األوسط وإلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف جنوب آسيا؛ 
ـــات كاملــة النطــاق بشــأن  تـدعــو الـدول الـيت مل تقـم حـىت اآلن بـإبرام اتفاق - ٢٣
ــة  الضمانـات مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أن تفعـل ذلـك وأن تـربم بروتوكـوالت إضافي

تلحق باتفاقات الضمانات اخلاصة ا على أساس الربوتوكول النموذجي؛ 
تـدعـــو مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة أن تعيــد النظـــر يف إعالناـــا  - ٢٤
األخـرية، كيمـا تكـون ممتثلـة امتثـاال كـامال ألحكـام معـاهدة عـدم انتشـار األســـلحة النوويــة، 
ـــلمية  وتؤيـــد، يف هـذا الصـدد، مجيـع اجلـهود الدبلوماسـية الراميـة إىل إجيـاد تسـوية مبكـرة وس

للوضع وإىل إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف شبه اجلزيرة الكورية؛ 
تشدد على وجوب متكــن الوكالة الدولية للطاقة الذريـة مـن التحقـق مـن أن  - ٢٥
املرافـق النوويـة التابعـة للـدول األطـراف يف معـاهدة عـدم انتشـــار األســلحة النوويــة تســتخدم 
ــا  لألغـراض السـلمية وحسـب، ومتكنـها مـن كفالـة ذلـك، وتدعـو الـدول إىل أن تتعـاون تعاون
كامال وفوريا مع الوكالة يف تسوية املسائل الناشئة عن تنفيذ التزامات كل منها إزاء الوكالة؛ 
تـدعـو االحتاد الروسي والواليات املتحـدة األمريكيـة أن يتوجـها إىل الوكالـة  - ٢٦
الدوليـة للطاقـة الذريـة لتنفيـذ متطلبـات التحقـق احملـددة يف اتفـاق إدارة البلوتونيـوم والتخلـــص 
منه، املوقع من قبل الدولتني على أسـاس اإلطـار القـانوين النموذجـي الـذي اتفـق عليـه واملتـاح 

حاليا ليستخدم يف اتفاقات التحقق اجلديدة بني الوكالة وكل من الدولتني؛ 
تـدعـو مجيع الدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة أن تضـع يف أقـرب وقت ممكـن  - ٢٧
عمليا ترتيبات إلخضاع موادهـا االنشـطارية الـيت مل تعـد الزمـة لألغـراض العسـكرية للتحقـق 
مــن جــانب الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أو ألي حتقــق دويل آخــر مناســــب، وترتيبـــات 
ـــلمية، لضمــان بقــاء هــذه املــواد بعيــدا عــن الــربامج  السـتخدام هـذه املـواد يف األغـراض الس

العسكرية بصفة دائمة؛ 
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تؤكد أن إخالء العامل من األسلحة النووية ينبغـي أن يرتكـز يف ايـة املطـاف  - ٢٨
على أساس صك أو إطار عاملي يتم التفاوض عليـه بـني أطـراف متعـددة ويكـون ملزمـا قانونـا 

ومشتمال على جمموعة من الصكوك اليت يدعم بعضها بعضا؛ 
حتيط علما بتقرير األمني العام عن تنفيذ القرار ٥٩/٥٧(١١)، وتطلب إليـه أن  - ٢٩

يقوم، يف حدود املوارد املوجودة، بإعداد تقرير عن تنفيذ هذا القرار؛ 
تقرر أن تدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لدورـا التاسـعة واخلمسـني بنـدا  - ٣٠
عنوانه �حنو عامل خال من األسلحة النووية: خطة جديدة�، وأن تستعرض تنفيـذ هـذا القـرار 

يف تلك الدورة. 
اجللسة العامة ٧١ 
٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 

                                                           
 .Add.1و A/58/162  (١١)


