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  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٥ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/71/450( على تقرير اللجنة األوىل بناء[

  

  ختفيض درجة االستعداد التعبوي ملنظومات األسلحة النووية  - ٧١/٥٣

  ،إن اجلمعية العامة  

املـؤرخ   ٦٣/٤١  و ٢٠٠٧كـانون األول/ديسـمرب    ٥املـؤرخ   ٦٢/٣٦إىل قراراـا   إذ تشري  

 ٦٧/٤٦  و ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب  ٨املــؤرخ  ٦٥/٧١  و ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ٢
  ،٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٢املؤرخ  ٦٩/٤٢  ، و٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٣املؤرخ 

ــا إذ تشـــريو   ــوى  إىل أن  أيضـ ــتعداد قصـ ــة اسـ ــة يف حالـ ــلحة النوويـ ــاء األسـ ــان  إبقـ كـ

الثقـة   بازديـاد حلـرب البـاردة، وإذ ترحـب    إبـان ا مسـات املواقـف املتخـذة يف اـال النـووي       من
  والشفافية منذ انتهاء احلرب الباردة،

تـزال عـدة آالف    ال انتهاء احلرب الباردة،من رغم على المن أنه  القلق وإذ يساورها  

  دقائق، خالل، جاهزة لإلطالق استعداد قصوىاألسلحة النووية يف حالة  من

نــزع الســالح املتعــددة األطــراف دعمــا  منتــديات يفاملتواصــلة املشــاركة  وإذ تالحــظ  
  األسلحة النووية،الوضع التعبوي ملنظومات  لزيادة ختفيض

ــ ســلّموإذ ت   ــاءأن ب ــات إبق ــة يف ناألســلحة ال منظوم ــة اســتعداد قصــوى  ووي ــد حال يزي
 عواقـب قـد يـؤدي إىل    ، ممـا عارضـا  تلك األسلحة استعماال غري مقصود أوخطر استعمال  من

  ،صعيد اإلنساينوخيمة على ال

لتلـك   الوضـع التعبـوي  ض يفـ ختو احلـد مـن نشـر األسـلحة النوويـة     أن بـ  تسلّم أيضا وإذ  
خـالل   يف صون السالم واألمن الدوليني ويف عملية نزع السالح النووي، مـن  األسلحة يسهمان

  ،دور األسلحة النووية يف السياسات األمنية تقليصتعزيز تدابري بناء الثقة والشفافية و

دعمــا لــرتع الســالح النـــووي،    بــاخلطوات الــيت اختــذا بعـــض الــدول     ذ ترحــب  وإ  
لنشـره  وزيـادة وقـت التحضـري الـالزم     ذلـك مبـادرات إلغـاء تصـويبه حنـو أهـداف حمـددة         يف مبا



ختفيض درجة االستعداد التعبوي ملنظومات األسلحة النووية A/RES/71/53  
 

2/2 

وغري ذلك من التدابري اهلادفـة إىل مواصـلة تقلـيص احتمـاالت إطـالق األسـلحة النوويـة نتيجـة         

  سوء فهم،  ه أوعمل غري مأذون ب  حلادث عارض أو

إىل االســتنتاجات والتوصــيات املتعلقــة بــإجراءات املتابعــة الــيت اعتمــدها بتوافــق  وإذ تشــري  
ــؤمتر األطــراف يف معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة الســتعراض املعاهــدة         يف عــام اآلراء م

عة لتحقيـق  ذلك التزام الدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة بالعمـل علـى وجـه السـر         يف  ، مبا)١(٢٠١٠
مجلة أهداف منها مراعاة املصلحة املشروعة للدول غري احلائزة لألسلحة النووية يف مواصلة خفـض  

  الوضع التعبوي ملنظومات األسلحة النووية بسبل تعزز االستقرار واألمن على الصعيد الدويل،

يف هذا الصدد باحلوار الذي تواصل الدول احلائزة لألسـلحة النوويـة إجـراءه    وإذ تنوه   
مــن أجــل النــهوض بالتزاماــا املتعلقــة مبنــع االنتشــار النــووي ونــزع الســالح النــووي املتعهــد     

ي تلـك  وبإمكانيـة أن تفضـ   )١(٢٠١٠ يف عـام إطار خطة عمل مؤمتر اسـتعراض املعاهـدة    يف ا

  يتعلق برتع السالح النووي وتوطيد الثقة بني األطراف،  العملية إىل تكثيف العمل فيما

باإلشــارات إىل االســتعداد التعبــوي الــواردة يف تقــارير الــدول احلــائزة   وإذ حتــيط علمــا  
  لألسلحة النووية املقدمة خالل دورة االستعراض األخرية ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية،

جبميع الفرص اليت تتـاح لتنـاول زيـادة ختفـيض درجـة االسـتعداد التعبـوي        ذ ترحب وإ  
  ملنظومات األسلحة النووية بوصفه خطوة حنو نزع السالح النووي،

من أجل ختفيض درجـة االسـتعداد   مزيد من اخلطوات العملية  إىل اختاذ تدعو  - ١  

يتعلـق   فيمـا  االسـتعداد القصـوى  ة األسلحة النووية، دف كفالة إلغـاء حالـ   التعبوي ملنظومات
  ؛األسلحة النوويةجبميع 

ــع  -  ٢   ــوي       تتطل ــتعداد التعب ــيض درجــة االس ــدما يف معاجلــة مســألة ختف  إىل املضــي ق

  النووية؛  ملنظومات األسلحة النووية خالل الدورة املقبلة الستعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة

التقـدم احملـرز   آخر التطـورات يف   الدول على إطالع اجلمعية العامة على حتث  - ٣  
 ؛يف تنفيذ هذا القرار

  أن تبقي املسألة قيد نظرها. تقرر  - ٤  

  ٥١اجللسة العامة 
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٥

 

_______________ 

، الوثيقـة  ٢٠١٠مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهـدة يف عـام   انظر  )١(
 )، الد األول، اجلزء األول.NPT/CONF.2010/50 (Vols. I-III)ل إىل الثالث (الدات األو اخلتامية،


